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Næste roblad udkommer i marts måned - Deadline 15. februar
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Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Alle medlemmer, samarbejdspartnere, annoncører og sponsorer ønskes et rigtigt godt
nytår.
Som netop meddelt pr mail til alle medlemmer, så starter 2021 desværre hvor 2020 sluttede - med pandemien her, der og alle vegne
- OG - en lukket roklub.
Mange medlemmer har givet udtryk for, at
de savner klubben og det rokammeratlige
samvær. In-gen tvivl om, at det er hård tid vi
går igennem. Vi må stå den nok sværeste tid
igennem med oprejst pande og forsøge at få
øje på lyset for enden af tunnelen; men hold
øje med vejen mod lyset  Det er jo et dejligt
signal at modtage, at man savner klubben og
at medlemmerne i øvrigt har det godt. Medlemmerne er klubben, og har medlemmerne
det godt – har klubben det godt.
Læs her nærmere om generalforsamlingen,
klubudvikling og seneste nyt – at klubben har
modtaget en stor donation.
Vores kære roblad runder 1. april et skarpt
hjørne, idet robladet fylder hele 80 år ! Det er
ganske imponerende at tænke sig, at robladet
har overlevet både højvande, efterårsstorme
og skiftende ”regeringer” såvel bestyrelser
som redaktioner. Dette skyldes i særdeleshed
de til stadighed eksi-sterende ildsjæle i klubben. Læs Peter Laubeks fortræffelige artikel
”at gavne og fornøje gennem 80 år” andetsteds i robladet. Bemærk afslutningen. Den
kræver handling !
Bestyrelsen har som bekendt besluttet at udskyde årets generalforsamling grundet pandemien. Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen sammen med rengøringsdag og
standerhejsning den 27. marts. Program for
dagen vil blive offentliggjort, når vi nærmer
os.
På generalforsamlingen havde vi glædet os
til at præsentere det foreløbige resultat af

det klubud-viklingsprojekt, som vi har gennemført. Kursen er klar og nu kommer det
spændende tidspunkt - nemlig søsætningen
af de mange aktivitetsgrupper (udvalg), som
er resultatet af klubudviklingen. Flere udvalg
er allerede i arbejdstøjet. Medlemmerne skal
involveres, og rigtig mange har tilkende-givet,
at de gerne vil bidrage (endnu) mere, og det
glæder vi os til.
Pandemi eller ej - så må vi forberede sæsonen.
Vi håber således på, at de fleste udvalg er i
gang i løbet af februar. Vi må tilrettelægge arbejdet på anden vis, da vi jo ikke kan mødes.
Også universitetsroerne (og kaproere i øvrigt
på landsplan) har tænkt nyt, og har søsat
eKaproning. Flere stævner har allerede fundet sted. Senest har UNIerne deltaget i jysk
mesterskab med 14 deltagere, der skaffede 2
guld-, 2 sølv- og 2 bronzemedaljer til klubben. Stort til lykke med re-sultaterne og indsatsen i øvrigt. eKaproningen er spændende
beskrevet på side 12.
Og så til donationen. Vi har netop i dag modtaget den glædelige nyhed, at klubben har
modtaget en flot donation på kr. 50.000,- fra
Aalborg Waterfront til en ny kaproningsbåd.
Vi sender en STOR TAK til Aalborg Waterfront for donationen og et stort skulderklap til
Bjarne Pedersen, som har stået for kommunikationen med AW. Vel roet !
Får du i øvrigt mails fra roklubben? Hvis
ikke – så tyder det på, at du ikke er registreret
med kor-rekt mailadresse. Er det tilfældet, så
kontakt fluks et bestyrelsesmedlem og få dette
korrigeret.
Pas godt på jer selv og hinanden. Så bliver der
snart standerhejsning igen.
Husk nu at holde øje med klubbens hjemmeside og mails – og mød op, når klubben kalder.
Ro motion ER go’ motion – hele året.
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aktivitets kalender 2021
februar:
7 Klubben åbner op - hvis

corona-restriktioner ophæves/
ændres - hvis coronarestriktionerne medfører aflysning og
flytning af datoer, så hold øje
med klubbens hjemmeside.

Marts:
27. Kl. 09.00 Rengøringsdag

Kl. 13.00 Generalforsamling
Kl. 15.00 Standerhejsning

Information om Corona
i Aalborg Roklub
(opdateret 14-01-2021)
Seneste udmelding fra sundhedsmyndighederne og Aalborg Kommune
betyder, at vi nu atter må justere brugen af vore faciliteter !!!

Følg med på hjemmesiden
aalborgroklub.dk

GAR nyt!
Tidspunkterne for GAR’s generalforsamling og Forårsfest nærmer sig
med raske skridt, hvis det var normale tider, men sådan er det jo desværre ikke.
Grundet de nuværende stramme
Corona regler med en max. 5 personers forsamling, kan GAR’s bestyrelse ikke sætte dato på de to arrangementer.
Så snart restriktionerne giver lov til,
at vi må mødes igen fuldtalligt, går
bestyrelsen i arbejdstøjet med at
tilrettelægge den ordinære generalforsamling og Forårsfesten. GAR’s
medlemmer vil herefter blive orienteret/indbudt pr. mail om tidspunkter
m.m.

Husk svømning
hver søndag kl. 17-18 i

Bestyrelsen beklager den trælse
situation og håber coronaen snart er
sparket hen, hvor peberet gror.

- når svømmehallen
igen åbner

På forhåbentligt snarligt gensyn
GAR’s bestyrelse

Sofiendal svømmehal
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Hermed indkaldes til

Ordinær
generalforsamling

i Aalborg Roklub

lørdag den 27. marts 2017 kl. 13.00
Lokalitet: Aalborg Roklub

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.	Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til
		 godkendelse.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5.	Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende
		 sæson, herunder godkendelse af budget og 			
		 fastlæggelse af kontingent for samme.
6.	Valg af bestyrelsesmedlemmer, iflg. §5.:
			
			
På valg er følgende:
			
Kasserer
			Næstformand
			
Bestyrelsesmedlem
			Valg af suppleant (for 1 år)
7.	Valg af 2 revisorer.
8. Beretning for dispositionsfonden og
		 valg af formand for samme.
9.	Eventuelt.
Regnskab for 2020 og budget 2021 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn
senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4. Deadline for, der ønskes behandlet, vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen 1. marts 2021.
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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At gavne og fornøje i 80 år

I 30 og 40 erne var det et stående emne og
forslag ved generalforsamlingerne, at der var
behov for Aalborg Roklubs medlemsblad.
Emnet blev gennemdrøftet hver gang ved
generalforsamling, og altid med samme resultat:

Forslaget blev nedstemt
Ved generalforsamlingen den 11. marts 1942
i Aalborg Håndværkerforenings lokaler skete
det.
Malermester Sigfred Hansen havde til drøftelse på generalforsamlingen indsendt forslag
til oprettelse af et medlemsblad for Aalborg
Roklub. Der skete det mærkelige, at forslaget
blev vedtaget efter kort diskussion og uden
særlige indvendinger. Mange undrede sig over
dette stemningsomslag. Konklusionen blev, at
forslaget denne gang var bedre underbygget
og forberedt end tidligere år.
Bladets motto var først og fremmest. At gavne
og fornøje. Det skulle ske ved at øge inter-
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essen forklubben. Ved underretning om hvad
der sker i klubregi, rubrik med “Klubmeddelelser”, hvor alle meddelelser fra bestyrelsen
er at finde. Ligeledes meddelelser og artikler
den modsatte vej. Medlemmer blev opfordret
til at skrive indlæg, som kunne have interesse
for en bredere kreds af medlemmer. Det
kunne være forslag til forbedringer, berettiget
kritik eller saglige artikler om kaproning,
langtursroning etc.
Robladets første redaktør blev herreekviperingshandler Thordal Jensen, der i klubben
gik under navnet “Skrald”. I Aalborg Roklub
har det altid været god skik, at sikre mænd,
der har ydet en ekstraordinær indsats et godt
eftermæle. Blandt de gamle vikinger lød det:
“Fæ dør, frænder dør - selv dør man til sidst.
Men eftermælet aldrig dør - hvor det er velvundet”. Her 80 år efter kan vi i bådhallen
finde en 2 åres inrigger med navnet. “Skrald”
og i lakrummet ligger en outrigger toer uden
styrmand opkaldt efter “Sigfred“.

I bestyrelseslokalet har vi i dag en komplet
samling af klubblade fra første nr 1. - april
1942 1. årgang til dagens roblad nr. 1 - januar/februar 2021 - 80. årgang. Næstformand Ulrik Saxager har draget omsorg for at
de sidste mange årgange er smukt indbundet
med guldtryk på ryggen. Samlingen af indbundne klubblade rummer en skat af fakta
og fortællinger om de mange hundrede rosvende, der har skabt Aalborg Roklubs
historie. Sammen med klubbens fire jubilæumsskrifter er klubhistorien dækket godt
ind helt tilbage til den 28. august 1886, hvor
klubben brev stiftet ved et møde på Aalborg
Teater i Jernbanegade.
Samvirkende ldræts Foreningers ldrætsarkiv
i Aalborg kan oplyse, at Aalborg Roklubs
medlemsblad er det ældste idrætsforeningsblad i foreningen, der stadig udkommer i papirudgave. Nærmeste konkurrent er Aalborg
Dame Roklub’s “Ronyt“, der er udkommet i
73 år.
Ved forespørgsel i Dansk Forening for Rosport
mener man, at AR’s medlemsblad er det ældste roblad, der kontinuerligt er udkommet
i 80 år og stadig udkommer i papirudgave.
Roklubben Skjold, hvis klubblad “Rosport“,
der påbegyndtes i 1904, og dermed havde titlen Nordens ældste klubblad, må være gået
fra papir til digitalt blad.
Vort medlemsblad står aktuelt i den situation,
at ansvarshavende redaktør Peter Laubek
(81) år og Steen Villadsen (75 år) ansvarlig
for opsætning og design, begge fratræder som
redaktører ved udgivelsen af robladets nytårsnummer 2021. Det er vort store håb, at det vil
lykkes for bestyrelsen at finde et par kompetente medlemmer, der har mod på at varetage
de ledige arbejdsopgaver med robladet.
Begge lover at hjælpe de nye redaktører igang,
så det bliver en overkommelig opgave, man
påtager sig.
Det er vort store ønske, at AR’s medlemsblad
også fremover bliver udsendt til medlemmerne på papir og i samme høje standard,
som vi kender i dag og stadig efter mottoet
“At gavne og fornøje “.
På redaktionens vegne

Steen Villadsen / Peter Laubek
AALBORG ROKLUB
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Kystsikringsprojekt
ved Søsportsvej

aflyst
I februar 2020 kontaktede Aalborg Kommune klubberne på Søsportsvej for at orientere dem om, at man ville anlægge et dige for
at sikre klubberne mod fremtidens vandstigninger.
Meldingen blev positivt modtaget, da klubberne i en årrække har kæmpet med oversvømmelser af både gårdarealer og klubhuse. Især ét forhold gav dog anledning til
bekymrede miner, for ovenpå diget ønskede
kommunen at placere en offentlig sti, hvilket
radikalt ville forandre klubbernes “privatsfære”.
Klubberne etablerede en gruppe, som skulle
koordinere arbejdet og varetage dialogen
med kommunen. Samtidig tog klubberne
kontakt til By- og Landskabsudvalget og rådmand Hans Henrik Henriksen, som efter en
besigtigelse af området lovede, at der ikke
ville blive etableret en sti på diget.
Sideløbende hermed havde klubberne set
nærmere på de tekniske detaljer i projektet,
hvilket medførte en lang række forslag til justeringer af såvel digehøjde, bolværk, slæbesteder etc. For at visualisere de fremtidige
forhold blev der banket pæle i jorden, og snore
blev spændt ud, så kommunens teknikere ved
selvsyn kunne få indtryk af konsekvenserne
af deres projekt. Resultatet af anstrengelserne
blev heldigvis, at der blev foretaget en række
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justeringer, bl.a. blev højden af diget sænket,
og ud for Roklubben Ægir, Søspejderne og
frem til Aalborg Roklubs slæbested blev stensætningen erstattet af bolværk.
I august blev projektet sendt i høring, og
Aalborg Dameroklub og Vestbyens Samråd
indsendte kommentarer. Vestbyens Samråd
ønskede dels en samlet plan for hele havnestrækningen i Vestbyen, og samtidig kritiserede man, at man med et stendige på en del
af strækningen skaber ‘stilforvirring’, og man
foreslog, at man byggede bolværk på hele
strækningen. Aalborg Dameroklub ønskede
ligeledes bolværk med henvisning til risiko for
havari, når bådene skulle lægge til tæt på en
stensætning.
Indsigelserne blev ikke besvaret og projektet
blev uændret sendt i udbud. Men så skete der
pludselig noget, for By- og Landskabsudvalget
blev den 3. september orienteret om status på
projektet, og den 9. september oplyste projektleder Kim Brun Kristensen i en mail til klubberne, at licitationen var blevet aflyst. Som
årsag angav han, at: “De modtagne priser er
over det budget, der er afsat til klimasikringen”. Samtidig henviste han til, at der “ikke er
bred opbakning til det endelige projekt, hvor
der ellers er taget udgangspunkt i en tæt og
løbende inddragelse af jer brugere”.
Med den melding bad klubberne om et møde

med de projektansvarlige for at få afklaret
projektets fremtid. Imidlertid kunne man
først afse tid til et sådant møde den 25. november. Klubberne ønskede et fysisk møde,
men kommunen indkaldte i stedet til et virtuelt møde af en times varighed. Klubberne
var repræsenteret ved Christian Kirkegaard,
Aalborg Søspejdere, Jeppe Avlund Hansen,
Roklubben Ægir, Jakob Linbjerg Büthler, Aalborg Kajakklub og Jens Skovgaard, Aalborg
Roklub. Aalborg Kommune var repræsenteret ved Projektleder Kim Brun Kristensen,
Afdelingsleder Henrik Jes Jensen, Thomas
Birket-Smith og Morten Hvilsum Larsen.
På mødet blev det oplyst, at Aalborg Kommune nu havde valgt at fokusere på en samlet plan for vestbyens havneområde, og at
kystsikringen ved klubberne derfor var stillet
i bero. Da fjernelsen af det kommunale anlægsloft kun gjaldt for 2020, var det økonomiske grundlag for projektet nu forsvundet,
og man havde derfor ikke noget bud på
hvornår projektet kunne gennemføres. Konkret oplyste man, at de indkomne tilbud
havde ligget på 12-14 mio. altså væsentligt
over de 10 mio., der var budgetteret. Desuden vurderede man, at ‘apteringen’ i form af
slingers m.v. ville beløbe sig til 2-3 mio. kr.
Fra klubbernes side undrede man sig over, at

kommunen ikke havde svaret Aalborg Dameroklub og Vestbyens Samråd. Man lovede at
undersøge, hvorfor man ikke havde svaret.
Kim Brun Kristensen kunne dog oplyse, at årsagen til at der ikke kunne bygges bolværk ved
Aalborg Dameroklub er, at man i givet fald
skulle forankre bolværket 13 m. ind på klubaealet, og dermed ville man skulle forankre
ind under bygningerne.
Klubberne påpegede, at de eksisterende
bolværk flere steder forvitrede og var nødlidende, med risiko for sammenstyrtning. Kommunen forsikrede, at man fortsat løbende
vil holde øje med bolværkernes tilstand, og
reparere i fornødent omfang.
Men væsentligst for klubberne var en afklaring af om det projekt, der blev sendt i udbud fortsat vil danne udgangspunkt for kystsikringsprojektet. Her oplyste kommunen, at
“Der bliver behov for at bearbejde det udbudte projekt, for at gøre det billigere”.
Der synes således ikke at være tvivl om, at der
forestår klubberne en særdeles aktiv indsats
for at få gennemført et projekt, der opfylder
klubbernes behov.

Jens Skovgaard

Aalborg Roklubs repræsentant i
koordinationsudvalget

FÅ DIT BUDSKAB
UD OVER RAMPEN!
Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med
at flytte sig, så I bliver set, forstået og husket.
Vi brænder for at skabe resultater, der udvikler
din forretning og skaber vækst.
Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S · Lyngvej 3 · 9000 Aalborg · Tlf.: +45 96 35 77 77
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Spændende
historie fra en
svunden tid
Legenden i Aalborg
Roklub, Chr. Springborg,
rører på sig i Wales med
nyt fra sit jordiske liv.
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Chr. Springborg, in memoriam siden 1964, er
en legende i Aalborg Roklub. Nye som gamle
medlemmer bliver alle mindet om ham, hver
gang de går ind i roklubben gennem forhallen. Et stort billede hænger over pokalskabet
til ære for det, han har ydet og betydet for Aalborg Roklub. Men, selv om Chr. Springborg
har været død siden 1964, så rører han stadig
på sig med nye historier om sit liv i Aalborg.
Sidst for et par måneder siden i et gammelt
fotoalbum hos en familie i Wales.

Opslaget fra Lone Raaby Howell, der startede
korrespondensen vedr. Chr. Springborg.

Sociale medier, er det vores sjæl?

På et tidspunkt i andet halvår i 2020 kommer
der en perlerække af gamle Aalborg fotos
på Facebook gruppen, mange med link helt
tilbage til omkring 1900 tallet. Afsenderen var
en Lone Raaby Howell og det, at navnet signalerede en meget udenlandsk person, gjorde
bestemt ikke de gamle Aalborg historier mindre spændende, tværtimod.
Så en dag først i november 2020, kommer et
særligt spændende opslag på Facebook gruppen. Det omhandler vores afdøde rokammerat, Chr. Springborg, oven i købet iklædt flot
og korrekt rodress med kasket. Lone Raaby
Howell sender følgende tekst med sit opslag:
- Så har jeg et opslag af et andet familiemedlem, min mors onkel Christian Springborg.
Han var gift med min mormors søster Karen.
Han blev født i Aarhus, søn af brandchef
Springborg, som oprettede brandvæsnet i
Aarhus. Han var i handelslære i Aarhus og i

Som de fleste danskere følger jeg med i, hvad
der sker på de sociale medier, især Facebook,
hvor jeg følger flere grupper. Der er særligt en
gruppe, der interesserer mig, den historiske
gruppe, ”Aalborg før 1945”, flot redigeret
af John Erik Olsen. Gruppen viser indsendte

Sølvholder fra Dansk Forening for Rosport 1958
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gamle Aalborg fotos med tekst og data og det
er spændende læsning, hvis man interesserer
sig for vores forhistorie.
Er de sociale medier vores sjæl, der lever videre?

Chr. Springborg med i
perlerække af fotos

1914, blev han bestyrer af Kaufmann i Bispensgade. I 1919 overtog han Krone Magasinet og efter 14 år oprettede han sin egen
forretning i Bispensgade 14, som blev Aalborgs største herreekviperingsforretning. Han
afhændede den få år før sin død i 1964. Han
var aktiv i Aalborg Roklub. Han var i mange
år både i bestyrelsen og formand. Han startede også roklubben i Viborg.
Se, nu blev det spændende. Jeg måtte fyre en
kommentar af sted til Lone! Ja, det blev til en
del kommentarer, hvor vi udvekslede historier
om hendes onkel Christian og moster Karen.
Jeg fik bl.a. tilsendt et par links med foto af
to tændstikholdere i sølv, gave fra Aalborg
Roklub for, som der står på pladen ”Tak for
god indsats, Dansk Forening for Rosport
1958” og den anden med påskriften ”Fra
G.A.R. 4.12.41”. Her blev Lone så klar over
hvad GAR Står for, nemlig Gamle Aalborg
Roere.

Lone Raaby Howell er ikke
Aalborggenser
Lone Raaby Howell er født og opvokset i
Aarhus, men var fra sit 5. år på ferie i Aalborg
hvert år, bl.a. hos Chr. Springborg og moster
Karen. Hos dem lærte hun Aalborg rigtig
godt at kende, men var aldrig med i Aalborg
Roklub eller forretningen i Bispensgade. Det
blev til besøg hos familie og venner og en gåtur i Aalborgs gader og også et smut til sommerhuset i Blokhus. Det gav hende en solid
god viden om Aalborg og Nortdjylland.
Lone Raaby Howell ville gerne være pressefotograf og fik hjælp af journalist Jens Bondesen på Aalborg Stiftstidende, hvor hun fik lov
til at køre rundt med en pressefotograf. Det
var omkring 1961, hvor bladets skrivende
medarbejder var i lære i herretøjsforretningen
Tøjhuset i Bredegade, kun ca. 300 meter fra
Stiften. Lone og jeg har sikkert krydset hinanden på et tidspunkt dengang.
Pressefotograf blev Lone ikke, men udlært
fotograf hos Hammerschmidt i Aarhus og
fulgte hermed den fotografiske familietradition. Lones oldefar, A.R. Arling, morfar Louis
Arling og mor Lise Arling var alle fotografer.
Lone Raaby Howell bor i en lille landsby i
Wales, hvor hun er gift på 54. år med en englænder og er stadig aktiv i det lokale bibliotek.

Sølvholder fra GAR 1941

Tegning af Kringeling, alias Chr. Springborg 1925.
AALBORG ROKLUB
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Julefrokost og 70 års
fødselsdag
rne
gsroe
- hos formidda

Tekst: Torkild Carlsen
Foto: Carl Emil Heidemann

En lille sang til Peter. Melodi: Vi kommer lige fra
Svendborg af.

Den første torsdag i december holdt vi som
så mange gange før Julefrokost hos fomiddagsroerne. Denne gang var det dog lidt
anderledes idet vores næstyngste roer Peter
Jensen, samtidigt afholdt sin 70 års fødselsdag,
hvorfor Peter betalte gildet. Det var der ikke
nogen indvendinger imod.
Vi mødtes som sædvanlig kl. 09.00 til morgenkaffe med rundstykker og kage, herpå i
motionsrummet, hvor der virkeligt blev gået
til den. Således mente flere, at de kunne spise
rigeligt med god samvittighed. Efter motion
og bad tilbage i opholdsstuen, hvor vi blev
belønnet med en kold øl, før vi gik i gang
med borddækningen. Efter øllen gik Jens med
et par hjælpere i køkkenet og vi andre blev i
opholdstuen og skulle forestå borddækningen,
hvilket viste sig at blive et større matematisk
problem pga coronapandemien, 2 meter mellem deltagerne, det bliver et stort bod, men vi

klarede det og fik pyntet et pænt bord.
Så var vi klar til at gå til bords, men først
skulle vi ha sunget fødselsdagssang for Peter. Vi gik ned i forhallen mens Peter blev i
opholdstuen.
Efter at have pyntet os med flag kaldte vi Peter frem på balkonen, hvorpå vi sang fødselsdagssangen for ham, Peter takkede for den
ualmindeligt skønne sang, og det lykkedes
ham at lyde meget rørt. Efter sangen skyndte
vi os til bords, for nu var vi både sultne og
tørstige.
Maden startede som vanligt med Pouls Julesild herefter i spredt rækkefølge sylte, leverpostej med garniture, ribbensteg med lækre
sprøde svær (godt stegt Jens) og til lækre oste
og gode kiks, indkøbt af Arne.
Nogen vil måske sige, det var en mager frokost, men det var holdets beslutning, at der ikke
skulle være flere retter. Alle retterne var super tillavede og ingen gik sultne fra bordet.
Bagefter var vi enige om, at det var en særdeles superp frokost og sådan sku det gerne være
fremover.
Vi sluttede dagen med kaffe og oprydning og
drog herpå hjem mætte og veltilfredse efter en
go dag i klubben.
Vært og fødselar udbringer skål for Formiddagsroerne og AR.
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Læserbrev fra USA:

Medlemsbladets betydning for klubhistorien
Chefen for robladets U.S.A. afdeling i Pittsburg Henrik Vejlstrup skriver til medlemsbladets redaktion den 28. november 2020:
Jeg har i den senere tid kigget i de gamle roblade og fundet noget, som jeg tror Peter kan
finde ud af - hvad der er hvad.
I juli/august bladet fra 2004 - det første blad
efter træner Frank Pedersens død i juni - skrev
daværende formand Jens-Peder Vium en
nekrolog om Frank, i hvilken han nævnte,
at Frank og hans familie flyttede til Aalborg
i 1956.
I maj / junibladet 2013 var der et stykke om
Rostatuetten af Steen Villadsen om hvem,
der havde fået den gennem årene. Der stod
bl.a. at Frank Pedersen havde fået Rostatuetten i 1953, 1962 og i 1979. Jeg tror ikke, at der
var en anden Frank Pedersen i 1953.
Spørgsmålet er - var der en anden Frank Pedersen i 1953 eller var året i nekrologen ikke
rigtigt?
Med mange hilsner og
som vi siger herovre

ikke Frank Pedersen nr. 2 (træneren). Med
din interesse for Aalborg Roklubs historie
kan du få megen glæde af at besøge SIFA`s
Idrætshistiske Arkivs hjemmeside. Her kan
du se et hav af fotografier fra AR og blandt
andet læse mindeord om Frank Pedersen som
undertegnede skrev for mange år tilbage.
Vi kører stadig med lav profil i klubben. Alle
store fællesarrangementer aflyst, men du får
det nye roblad en af dagene så kan få et indtryk af klubbens hverdag i disse coronatider.
Håber du og familien kommer nogenlunde
igennem disse pandemitider og I får en dejlig
jul og et godt nytår med ny president. Samtidig tak for dine indlæg i klubbladet i det forgangne år.
På redaktionens vegne

Peter Laubek

Stay Safe !
Henrik Vejlstrup

Kære Henrik

Tak for mail - herligt, at du kigger i de gamle
roblade og er vågen overfor indholdet. Kendsgerningen er, at klubben faktisk havde en
anden Frank Pedersen i medlemsskaren i
1953. Klubbens husforvalter indtil generalforsamlingen i 1953 hed Frank Pedersen
(også Pedersen med d). Han var bogholder
og boede i Korsgade. Denne Frank Pedersen nr. 1 modtog netop Rostatuetten ved generalforsamlingen på Hotel Phønix den 21.
januar 1953, hvor han trådte tilbage som
husforvalter.
I bestyrelseslokalet findes en komplet samling af klubblade fra starten i 1942 og frem
til dags dato. Ved opslag i blad nr. 2 februar 1953 kan der nederst i højre spalte
side 1 læses at Rostatuetten blev tildelt
Frank Pedersen nr. 1 ( husforvalteren) og
AALBORG ROKLUB
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eKaproning
- et nyt stykke ro-historie
Tekst: Kim Tanja H. Nørgaard
Foto: Troels Danielsen,
Thorbjørn Bue Petersen

Universitetsroernes kalender for vintersæsonen er normalvis spækket med indendørs rostævner, f.eks. de Jyske Mesterskaber, Euroslide og de Danske Mesterskaber. På
konkurrencedagen pakkes bilerne typisk kl.
5-6 om morgenen med forventningsfulde
roere og (mest) snacks, hvorefter bilerne vender snuderne mod Gladsaxe eller anden destination mod horisonten. I år er det anderledes
og det skyldes naturligvis 2020’s pandemi, der
gør al planlægning usikker.
I 2020 introducerer Dansk Forening for
Rosport derfor en ny vinteraktivitet, kaldet Mesterskabsturneringen. Denne turnering afholdes virtuelt og erstatter tre fysiske
mesterskaber: de Sjællandske, Fynske og
Jyske Mesterskaber. Første runde blev afholdt
lørdag d. 28. november i Aalborg Roklub
med stor succes. Alle løb blev afholdt gnidningsfrit under kyndigt opsyn af Troels Danielsen, Jesper Quist og Jonas Svane til at tage
sig af de tekniske finesser. Medaljer blev også
indkasseret – eller rettere: det bliver de. De
eftersendes nemlig når alle tre runder er overstået.
Deltagelse i Mesterskabsturneringen sparer
Universitetsroerne for en lang køretur, men
der er én nød vi ikke har knækket endnu;
traditionelt set går turen nemlig omkring McDonalds eller lignende på vej hjem, hvilket
vi mener er velfortjent efter en lang dag med
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Storskærmen i bunden af lokalet viser den
aktuelle stilling under løbet mens herrerne knokler
på ergometeret. Jonas Svane i position som
pacer til at opmuntre deltagerne. Foto af Troels
Danielsen.

mange løb. Men kan man helt retfærdiggøre
et måltid på McDonalds efter at have udført
ét enkelt drop-in-løb på 1.000 – 2.000 km.?
Vi får se…
De sidste to runder af Mesterskabsturneringen afholdes hhv. d. 9. januar og d. 6. marts
2021.

Udvalg i Aalborg Roklub
Som nævnt tidligere, skal vi nu i (endnu)
større omfang have involveret klubbens medlemmer i de opgaver, der enten er blivende
eller er afgrænsede projekter.
For at give klubbens medlemmer en ide om
de områder, der er ”i spil”, så kommer her
en forkortet oversigt over de ønskede udvalg.
Flere udvalg er allerede etablerede og i gang
– men kan sikkert bruge flere hænder. Andre
udvalg er flammende røde (!) Det gælder i
særdeleshed redaktionen af vort roblad, der
med dette blad pensionerer deres skrivemaskine.
Aalborg Roklub er en splendid roklub at
være medlem af – i særdeleshed når man
selv bidrager til at få hverdagen til at gå op i
en højere enhed. Her er chancen – Grib den!
Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis der er
områder/opgaver, som du brænder for.

Oversigt over udvalg i Aalborg Roklub
Udvalg:

Opgave(r):

Aktitetsudvalg

Tilrettelæggelse/planlægning af:
- Langture / Daglige roture
- Klubaktiviteter
- Vintersvømning
- Aktivering af eksisterende medlemmer
- Planlægning/Strukturering af rotilbud

KAP-udvalg

For kaproere.

Klubudviklingsudvalg

Tovholder på AR/DFfR udviklingsprojekt

Kystsikring ved
Søsportsvej

Repræsentere Aalborg Roklub i koordineringsudvalget ovf.
overfor kommunen

Materialeudvalg

Vedligeholdelse af både og indkøb af ma-teriel til vedligeholdelse af samme.

Motionsrumsudvalg

Drift af motionsrummet i samarbejde med ADR og Kajakklubben

Rekrutteringsudvalg /
markedsføring

- Nye medlemmer til uni- hhv. motionsafdelingen.
- Markedsføring af klubben og klubbens aktiviteter (uni-,
fællesroning, sportsroning, mm)

Sponsorudvalg

- Etablere sponsorpakker f.s.v.a. reklamer (avis, gavlreklame
mm)

Uddannelsesudvalg

- Styrmands- og DFfR-kurser
- Roskole
- Sikre en stærk instruktørstab

Ungdomsudvalg

Udarbejde en redegørelse for de fysiske rammer/faciliteter, der
skal til for at AR kan etablere en ungdomsafdeling, herunder
et estimat af økonomien. En analyse af mu-lighederne med en
samlet konklusion, herunder en tids- og handleplan.

Nyt Motionscenter

- Undersøge de bygningstekniske mulig-heder (hvad kan nuværende bygnings-konstruktioner holde til?).
- Tilvejebringe et eller flere forslag til frem-tidig forslag for
motionscentrets funktio-nalitet – herunder økonomi

Sportsroning

Udvalget skal etablere roklubbens tilbud til Sportsroning - et
veltilrettelagt trænings-program (struktureret træning), der udover roning også skal omfatte træning i ro-relaterede elementer
(romaskine, skiergo-meter, motionscykler m.m.).

Kommunikations
udvalget

- Udgivelse af klubbens medlemsblad 6 gange årligt.
- Opdatering af infotavlen i hallen
- Opdatering af hjemmesiden
- Opdatering af sociale medier

AALBORG ROKLUB
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Sejrslisten for sæson 2020
Af: Bjarne Pedersen

1. Euro Slide Open 07 DEC		
		 1 Sejr i Skierg. letv. Q
2. Euro Slide Open 07 DEC		
		 1 Sejr i Skierg. Tung Q
3. Euro Slide Open 07 DEC		
		 1 Sejr i Skierg. Tung M
4. Euro Slide Open 07 DEC		
		 1 Sejr i Skistafet Q
5. Euro Slide Open 07 DEC		
		 1 Sejr i Skistafet M
6. JM Roergometer 04 JAN		
		 1 Sejr i Senior B W 2.000 m
7. JM Roergometer 04 JAN		
		 1 Sejr i Senior A W 2.000 m
8. JM Roergometer 04 JAN		
		 1 Sejr i Senior A M 2.000 m
9. JM Roergometer 04 JAN		
		 1 Sejr i Senior B W Sprint 200 m
10. JM Roergometer 04 JAN		
		 1 Sejr i Senior A W Sprint 200 m
11. JM Roergometer 04 JAN		
		 1 Sejr i 4 x 500 m Uni-Stafet (W)
12. DM i Roergometer 18 JAN		
		 1 Sejr i 200 m Uni-Sprint (M)
13. DM i Roergometer18 JAN		
		 1 Sejr i 200 m Uni-Sprint (Q)
14. DM i Roergometer18 JAN		

Vinterroning
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		 1 Sejr i 2 K for UNI-mænd
15. DM i Roergometer18 JAN		
		 1 Sejr i 2 K for UNI-quinder
16. DM i Roergometer18 JAN		
		 1 Sejr i Uni-stafet
17. DM i Roergometer18 JAN		
		 1 Sejr i Masters M 30 + 1.000 m
18. Vinter 8 GP
Hele vinteren 1
		 Samlet sejr i ”Q 8”
19. Vinter 8 GP
Hele vinteren 1
		 Samlet sejr i ”M 8”
20. DM for Universitetsroere10 OKT
		 1 Sejr W 8 +
21. SjællandsMesterskaber i Roerg 28 NOV
		 1 Sejr i W Senior A Let
22. SjællandsMesterskaber i Roerg 28 NOV
		 1 Sejr i W Senior B Let
23. SjællandsMesterskaber i Roerg28 NOV
		 1 Sejr i M Senior A
24. SjællandsMesterskaber i Roerg 28 NOV
		 1 Sejr i W + 30
25. SjællandsMesterskaber i Roerg 28 NOV
		 1 Sejr i M + 30
26. UniCop
Hele sæsonen 1
		 Samlet Sæson Sejr

Ialt 26 Sejre
Tegning: Vagn Thidemann

Runde fødselsdage
Roklubben og redaktionen ønsker hermed
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte
medlemmer:
80 år:

Hans Worm 2. januar
75 år:

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

Peter Jensen 8. december
60 år:

Jens Würtz 20. februar
30 år:

Szymon Gres’ 1. januar

- vi si’r tillykke
Poul Erik
Trolle
75 år
Poul Erik, der bliver 75 år i februar, blev
meldt ind i Aalborg Roklub i 1977 og fik kort
tid efter at være blevet frigivet, tilbud om at
deltage på en ferielangtur med store mål og
høje forventninger. De øvrige deltagere var Ib
og Per Nygaard, Jens Thomsen og Poul Fogh,
- alle folk med stor erfaring i mangt og meget…. Turen er beskrevet i det seneste jubilæumsskrift og var planlagt til at gå Vendsyssel rundt. Det gik ikke helt efter planen, og
turen er da også senere blevet betegnet som
”Vendsyssel halvvejs rundt” . Poul Erik blev
oplært i lidt af hvert af de garvede roere, og
tilskriver turen som værende en væsentlig årsag til, at han i 44 sæsoner stadig er roer. Året
efter gik turen til Slesvig sammen med igen
Per Nygaard og nu Ole Engen.

I 1986 kom han i bestyrelsen som kontingentkasserer og senere som næstformand indtil
1991, for så at slutte som formand i GAR fra
1996 og de obligatoriske 4 år frem.
Sammen med fru Grethe, der er mangeårigt
medlem af ADR har han fået 2 sønner, hvoraf yngste søn, Jesper, også har været medlem
i AR i flere år.
Poul Erik har aldrig givet sig af med kaproning, men var i mange år alligevel med i den
faste stab, der afholdte Aalborg Regattaen.
Som den samvittighedsfulde person han
er, bestred han posten som tidtager ved de
mange løb.
Engang i 2011 fik Poul Erik buddet om at deltage i endnu en ferielangtur. Turen skulle gå
til den svenske skærgård sammen med roere
fra ”veteranotteren”, der havde fået lyst til at
prøve at udforske det svenske. Turen blev en
stor succes, så de gentog turen i 2013. Desværre har en skulderskade forhindret ham i at
deltage i senere svenskerture.
Poul Erik er mangeårig morgenroer og nyder
roningen sammen med bl.a. Børge, Fritz, Erik
Skov, Jørgen Bertelsen, Svend Jørgen og flere.
Når de ikke roer i sæsonen, så dyrker de om
vinteren rigtig gammeldags mandegymnastik i motionsrummet. Er der morgenroerafslutning, runde fødselsdage og lignende, så
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deltager Poul Erik gerne. Han kan godt lide
at være sammen med andre gode mennesker,
- at sidde og hygge sig og få en fornuftig snak.
Han bliver aldrig ophidset, men har helt klart
sin mening om meget, hvilket nogle gange
kommer til udtryk ved vores generalforsamling.
Ikke kun roningen har givet Poul Erik maritime oplevelser. Hele familien var på deres
første krydstogt i Middelhavet, og Poul Erik
blev på ægte ” Fru Hyacint” maner beordret
til at deltage i Captians Dinner ombord, da
fru Grethe insisterede på at blive afbilledet
sammen med kaptajnen! . Det har dog ikke
afskrækket ham mere, end at han og Grethe
har været af sted flere gange.
Nu håber vi bare, vi snart kan få åbnet
roklubben igen, så vi kan få mulighed for at
mødes og pleje vores ældre kroppe i mange år
endnu og selvfølgelig få vores elskede roture
og måske en lille tur i Skærgården til sommer.
Til lykke med fødselsdagen
Dine rokammerater

Torkild
Carlsen
75 år
Han er en langsom herre,
altid sidste mand i båden, der skal selvfølgelig
lige snakkes med alle, før han er klar på
åren, men derudover er han en stabil og omgængelig herre at omgås.
Torkild Carlsen, kendt som (Torkild betjent)
runder tirsdag den16. februar 75 år. Han
blev medlem af Aalborg Roklub i 1962 som
ungdomsroer under Kurt Thomsens ledelse.
Efter sigende var det i Aalborg Roklub fødselaren lærte at drikke bajere og det gav efter
kanindåben adgang til klubbens berømte fester i den pyntede bådhal til musik af Herman Phänners 5 mands orkester.
Torkild blev udlært som tømrer og efter nogle
år som udlært i faget, blev hammer og mejsel
skiftet ud med knippel og pistol hos Politiet i
København, hvor han boede en del år. Efter
forflyttelse til Aalborg som Politibetjent, fik
han igen interesse for Limfjorden og startede
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først i nullerne som kajakroer i Limfjordens
Kajak-Klub.
En tennisalbue satte imidlertid stop for kajakroningen, men for cirka 5-6 år siden, vendte
han tilbage til Aalborg Roklub, godt hjulpet
af sin gamle kammerat, Henry Kruuse, der
mente baglæns roning var en god medicin for
betjentens tennisalbue.
Dette skift har Torkild ikke fortrudt. Han
romotionerer både med morgenroerne på
mandage, onsdag og fredage før en vis herre
får sko på, klokken 06.00, ligesom formiddagsroerne også har fornøjelsen at ro sammen med Torkild, altså, når han har snakket
færdigt med alle de andre rohold.
Torkild er også med på det hold fra Aalborg
Roklub, der hvert forår drager til Grækenland
på rotur.
Torkild er medlem af GAR, hvor han sidder i bestyrelsen og nyder det ærefulde hverv
som kasserer. Det er et job han formidler
på fornemmeste vis, selv om rygters bureau
fortæller at han er en gambler.
For nogle år siden, fik han et par stykker med
fra formiddagsholdet til at spille på heste, men
da hesteeventyret gav underskud, skiftede
gamblerne herefter over til Lotto. Vi har dog
ikke endnu hørt nogen begejstring, så gevinsten lader åbenbart stadig vente på sig.
I GAR gambler Torkild dog ikke, nej, her
passer han nidkært på pengene, til gavn for
vores herlige roklub. Torkilds gode humør og
humor bidrager til, at der blandt rokammeraterne og i GAR’s bestyrelse er en uformel og
kammeratlig god tone.
Morgenroerne, formiddagsroerne og GAR’s
bestyrelse ønsker Torkild et stort tillykke på
den halvrunde fødselsdag, 75 år.
På holdenes vegne
Frank R. Sørensen

Børge
Christoffersen
75 år
I det herrens år 1969 hvor Kaj (Rap) Munk
var formand, Preben Broe, sekretær og

Thorkild A. Kristensen var rochef dukkede
en ung mand fra Grenå op i klubben. Rochefen tog sig straks af den unge Molbo, der
fravalgte kaproning og kastede sig straks over
motionsroningen, da der var en karriere indenfor bankverdenen, som skulle passes. Den
unge bankmand spottede hurtigt en af de
rappe ryler fra ADR. Det må siges, at Børge
har taget opgaven alvorligt - og sammen med
fru Inger er de siden er gået efter ”Guldet”.
Den 3. marts runder Børge så de 75 år. Stadig aktiv i motionsafdelingen. Vikingebader,
morgenroer, lørdagsmorgenbader og aktiv på
”Admiralholdet”. Tidligere var Børge gennem en årrække fast mand hos ”Silkeborgfarerne”, sammen med koryfæer som Karl Johan Thomsen, Jørgen Peter Moosdorff, Poul
Erik Christensen ”Smeden”, Helge Foss, Peter
Sigfred, John Terp m.fl. Der står stadig gny
om Lørdagsmorgenroernes julefrokost. Morgenroerne køber ind sammen. Indkøbslisten
er omfangsrig som Karnovs lovsamling og
bliver gennemgået på Kontiki Bar. Herefter
på torvet for at proviantere. Eksempelvis indkøbes 2 oste, en stærk ost som Børge kalder
skoleosten og en utrolig ekstra stærk Gamle
Ole.
Det skal også nævnes, at Børge er ”Lørdagsmorgenbadernes museumsdirektør, og
dermed ansvarlig for regalierne i museumsskabet: ”Lydhammeren, Tågehornet og
Bådsmandspiben”, der medbringes ved årets
julestue, der i 2020 desværre blev aflyst på
grund af corona.
Sammen med Vestbypigen Inger, der er mangeårigt medlem af Aalborg Dame Roklub,
har parret leveret to ægte kaproere til AR.
Der er tale om Henrik, der i en årrække var
skipper på klubbens otter, og storebror Peter.
Sidstnævnte er stadig aktiv og ses jævnligt

på fjorden i dobbeltsculleren sammen med
makkeren gennem mange år Jens Brandt,
klubbens webmaster. Så sent som i 2015
hentede de to rosvende sejren hjem i dobbeltsculler ved Open Nordic Master Regatta på
Bagsværd Sø.
Siden sin entre i AR for mere end 50 år siden
har Børge varetaget en lang række tillidsposter i både AR og GAR. Gennem årene har
begge foreninger trukket på Børges faglige
ekspertise indenfor budget, regnskab og finansiering. Ældre GAR medlemmer husker
stadig GAR`s investeringer i værdipapirer
med svingende kurser. Børge er i sit rette element når han svinger dirigenthammeren
ved GAR generalforsamlinger. Børge elsker
at fortælle om fortiden som hovedkasserer i
GAR. Det er aldrig kedeligt når Børge underholder med beretningen fra dengang GAR`s
bestyrelse lejede Hals - Egense færgen ved
GAR`s 50 års jubilæum. Eller efterfølgende
beretning om besøg hos N. P. Risgaards vinforretning på Kastetvej med henblik på at få
eftergivet en stor regning fra jubilæumssejladsen. Besøget fik et heldigt udfald – ikke mindst
på grund af frk. Andersens servering af Singapore Gin Sling og en efterfølgende kammeratlig samtale.
Børges tid i Aalborg har været præget af Limfjorden. Kort efter entreen i AR så rochef
Thorkild A Kristensen at Børge var et oplagt
emne til at påmønstre det gode skib ”Amber”. Børge blev efter endt læretid som navigatøraspirant hos U.S. Airforce pilot Roger
Lamare godkendt til jobbet. Herefter deltog
Børge i natsejladser i indre danske farvande
og flere kapsejladser Sjælland Rundt. . Børge
var ukuelig i sejlads i frisk vejr, men kunne
ind imellem kalde på ”Ulrik”. Når navigatøren lå i havn boltrede han sig bl.a. ved
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hummerflækning som kabysassistent hos Karl
Johan Thomsen. Ingen ombord på ”Amber”
var uvidende om Børges eventyr ombord på
”Valkyrien” af Grenå. Roning og sejlsport
var og er Børges mantra.
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 i Kinesiens land. Vi ynder stadig at repetere, at
ved 125 års jubilæet havde kinasfarerne Børge
og Smeden sponseret et kineser Rolex ur og et
kineserslips i klubbens farver, der begge kom
på auktion. Redaktøren måtte i hård konkurrence med Karl Johan bøde 600 kr. for slipset.
Redaktøren kunne glad vise Børge, at der stod
”Ægte Silke” på slipset, hvortil Børge svarede,
at der også stod ”Rolex” på uret.
Vi må heller ikke glemme Børges klare
stemme. Håber når coronaens greb slækkes
og vi igen kan mødes i festligt lag, at Børge og
Pottemester Povl igen vil optræde med ”Flade
Jensen”. Som den eneste i klubben har Børge
sin egen sang, der jævnligt bliver fremført af
AR`s swingorkester på jazzaftnerne.
Ved udgivelsen af klubbens 125 års jubilæumsskrift var det naturligt at trække på
Børges omfattende viden om klubbens prominente medlemmer. Børge fik den udfordrende opgave at a jourføre Aalborg Roklubs
”Gyldne Bog”.
Endelig skal bemærkes, at hos Børge er der
ingen vaklen, Aalborg Roklub er en ren
herreroklub og det skal den blive ved med,

men trods ofte skarpe ordvekslinger med
cheftræneren, har vi hos Børge på det seneste
fornemmet en øget forstående holdning overfor de ungdommelige otterpiger Bjarne har
slæbt til huse. Venlige rokammerater mener
at den øgede tolerance over for pigerne er aldersbetinget.
Stort tillykke med fødselsdagen
på vegne af rokammeraterne
Thorkild A. Kristensen / Peter Laubek

Peter
Jensen
70 år
Peter blev som så mange andre grebet af
rosporten for snart 15 år siden, hvor han
meldte sig ind i roklubben - et valg, han ikke
har fortrudt.
Peter er indfødt Aalborggenser, idet han
kom til verden i Skipper Clement området
på en kold december dag, han gik i skole på
Hobrovejens skole og blev hurtigt een af de
højeste drenge - en højde, som han fortsat
passer på. Efter studentertiden ville han være
lærer men ændrede kurs under studiet - han
havde fået interesse for de sociale aspekter i
livet, hvorfor han tog uddannelsen som socialrådgiver på Universitetet, et valg, som han
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aldrig har fortrudt. I hans arbejdsliv har han
arbejdet med børn, unge og familier både i
Aalborg Kommune, samt på Amtet, desuden
har han arbejdet som familierådgiver under
Statsforvaltningen.
Peter og hans hustru - Randi - har gennem
25 år boet i Nørholm men flyttede til Egholm
Færgevej for bl.a. at bo tættere på byen og
vandet, så nu kan han vinke hjem, når vi roer
forbi lystbådehavnen.
Til tider er Peter bortrejst i en længere periode, når han skal med Randi hjem på besøg
i hendes gamle fædreland: Norge. Der er et
stykke vej derop, idet hun stammer fra Nordnorge: Tromsø, der kan man jo ikke lige
cykle op på een dag. Peter har derfor fået en
interesse for Norge og de flotte landskaber
deroppe, en begejstring han gerne fortæller
om i vor kreds af formiddagsroere.
Peter er venligheden selv, altid klar til at
påtage sig en opgave for vort hold, mangler vi
en “torsdagsskaffer” er Peter på pletten og på
de dage er træningen sat på stand by, for Peter
skal op og gøre klar til kaffen m.v.,
Når man møder Peter får man altid et venligt
smil og en varm hilsen, surhed kender han
ikke og man kan høre hans latter på lang afstand.
Hermed et forsinket tillykke på din runde dag
og vi ser frem til mange gode ture på fjorden
og hyggelige stunder i det sociale.
Med venlig ro-hilsen fra
Formiddagsroerne.
Henning

Jens
Würtz
60 år

Jens har roet morgenroning siden starten for
efterhånden mange år siden - det må vel være
ca. 30 år?
Men det var ellers tæt på, at hans karierre i
Aalborg Roklub blev meget kort. Vel er det
længe siden, men vi er stadig nogen, som kan
huske det.
Jens var under omskoling til single sculler under kyndig vejledning af Jens-Peder Vium.
Det gik rigtig godt - endda så godt, at han en
stille sommeraften besluttede sig for at tage
en tur alene i sculler.
Det kunne vel ikke være så svært - der var jo
stille vejr og roligt vand.
Båden var selvfølgelig skrevet ud i roprotokollen på behørig vis, der var bare det lille
problem, at han ikke var helt frigivet endnu,
så da han kom tilbage ventede en noget bøs
velkomstkomite.
Groft brud på klubbens reglement - der var
lagt op til øjeblikkelig eksklusion og der gik
bud til formanden, men Jens-Peder gik i forbøn og bestyrelsen lod nåde gå for ret.
Han har opført sig forholdsvis pænt siden.
Jens var med fra første færd da klubben forsøgte sig med kajakker, og ror stadig (som en
del andre AR medllemer) kajak, men nu fra
Kajakklubben Limfjorden.
Når vi ikke er på vandet er Jens aktiv på cykel,
deltager gerne i større motionsløb i såvel indland som udland.
De senere år er der også blevet plads til biavl
fra haven i Skalborg og der er også gået lidt
tid med den klassiske Morgan sportsvogn,
som har fået den nok flotteste garage i hele
Skalborg.
Tillykke med fødselsdagen Jens, du giver jo
nok en lille ting når vi kan komme på vandet
igen.
		
/ Morgen roholdet

“Selv om vi skal lave primitiv mad i en trangia, så kan vi da godt købe ind i Penny Lane,
ikke?”
Dette citat er, om ikke Jens Würtz i en nøddeskal, så ihvertfald meget sigende for hans
tilgang til verden.
Det han laver skal være i orden - der er ingen
grund til at gå på kompromis med kvaliteten,
så det gør han ikke.
AALBORG ROKLUB
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g at Karsten Holt, der satte sig i Aalborg
Roklubs formandsstol efter generalforsamlingen i 2010 nu har indtaget 3. pladsen
blandt de længstsiddende formænd i Aalborg
Roklubs 135 års historie, hvor der har været
18 forskellige formænd.
Nr. 1 : Christian ”Kringeling” Springborg
regerede fra 1930 til 1931 senere fra 1939
til 1958. Nr. 2: Kristian ”Direktøren” Christensen regerede fra 1905 til 1930. Nr. 3:
Karsten Holt startede sin regeringsperiode
i 2010 og her i 2021 sidder Karsten stadig
på tronen. Nr. 4: John T. Terp: Regerede
fra 1984 til 1994. Der er 3 formænd på 5.
pladsen. Bankkasserer Stæger regerede fra
1886 til 1994. Christian Jørgensen regerede
fra 1931 til 1939. Kaj Munk regerede fra
1962 til 1970. Der er 2 formænd, som deler
6. pladsen: G. Vilhelm Hansen regerede fra
1894 til 1901. Hans Jensen regerede fra 1977
til 1984. 7. pladsen indtages af Søren Hæk,
der regerede fra 1994 til 2000. 8. pladsen tilhører Jesper Poulsen Winther, som regerede
fra 2005 til 2010. 9. pladsen deles af Holger
Dam, der regerede fra 1901 til 1905, Ib Stetter, som regerede fra 1958 til 1962 og Tom
Holmberg regerede fra 1973 til 1977. På 10.
pladsen har vi Jens Aage Nøhr Frandsen, der
regerede fra 1970 til 1973 og Gregers Steen
Gregersen, som regerede fra 2001 til 2004.
På 11. pladsen har vi Jens-Peder Vium, som
regerede fra 2004 til 2005.
g at eftermælet aldrig dør - hvor det er velvundet. Et af de nye medlemmer spurgte
redaktionen om K. Christensensvej i 9200
Aalborg SV er opkaldt efter Aalborg Roklubs
legendariske formand, der klarede 25 år på
formandsposten. Svaret er ja! Cand. Polyt.
Kristian Christensen, var direktør for F. L.
Schmidt`s Norden. Var bl.a. med til at stifte
SIFA. Ved generalforsamlingen i 1931 blev
det besluttet at hædre ”Direktøren” ved et relief i kobber, fremstillet af kunstner og kobbersmed Laurits Charles Kugelmann. Hver gang
vi forlader klubhuset kan vi hilse på ”Direktøren”, hvis relief hænger over udgangsdøren.
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Interesserede i klubhistorien kan læse beretningen om klubbens helt store personligheder
i jubilæumsskrifterne. Blandt andet at ”Direktøren” få dage efter sit sidste bestyrelsesmøde
i klubben rejste til København for at komme
i audiens hos Hans Majestæt Kong Christian
den Tiende. Anledningen var at takke for udnævnelsen til ”Ridder af Dannebrog”. Han
nåede det ikke. Dagen før - den 14. juni 1930
døde K. Christensen under et besøg på Gurre
i Nordsjælland. På Almenkirkegården op
mod granitmuren mod Duebrødrevej er der
rejst smuk mindesten for K. Christensen.
g at for 80 år siden nemlig i 1941 oprettede
Aalborg Roklub en Orienterings - og Skisektion. Allerede i 1942 blev orienteringsforbundet henlagt under Skiforbundet, og man
dannede Dansk Ski- og Orienteringsforbund
under Dansk Idrætsforbund. Aalborg Roklub
blev optaget i forbundet i 1943. Aalborg
Roklub fik en god start i forbundet. I 1947
vandt vi Dansk mesterskab i orientering ved
skibsinspektør Knud Storgaard Jensen.
g at to år før Aalborg Roklub blev stiftet,
nemlig i 1884 udkom Danmarks første idrætsblad ”Tidsskrift for Sport”. Bladets hovedredaktør var kontreadmiral Victor Hansen,
der var første formand for Dansk Idrætsforbund, som blev stiftet i 1896.
g at redaktionen har modtaget dette historiske billede fra Jens Brandt. Billedet er fra
1922. Yderst til venstre er det Axel Borup
Jensen fra Nørresundby og manden i den
hvide skjorte i forreste række er broderen
Harry. I 20- og 30’erne var kaproning populært i Limfjordsbyerne. Netop i 1922 blev
AR nr. 2 ved DM. Fast mand ved styrelinerne
var Chr. Springborg. Bemærk den 4 åres inrigger på taget af bussen er med fast åregang.
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Klinik for implantater og kæbekirurgi

Kirurgi med empati
Vi tilbyder også operationer i fuld narkose
n Akut tider og kort ventetid
n
n

Vi er specialister i kæbekirurgi med fokus på især implantater,
rodspidsoperationer og fjernelse af vanskelige visdomstænder.
Vi råder over 3D skanner til udvidet diagnostik før operation eller
ved udredning af smerter i kæben/kæbeled.
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El-Service
Nørresundby
Sundsholmen 39
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 9632 6000

Hurtig udrykning * Topkvalificeret
mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller

Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og
installation * Gratis rådgivning

Airport
Aarhus:
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus
Tlf. +45 8610 6655

Landingslys * Docking system * Fjernstyring
og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler

Højteknologisk avancerede løsninger*
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted

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

Trafikstyring

Glostrup:

Entreprise

Fabriksparken 56
DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

El-Tavler

Specialdesign af alle typer tavler * Serieproduktion * Integreret med Automation
Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, ElService, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

- hold øje med klubbens hjemmeside
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

