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Aalborgroere på Hirsholmene
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 Michael Richter  Skelagervej 155 st.tv        98 18 13 51 
   9000 Aalborg 
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
Anders Josefsen  Helgolandsgade 66 3.th     98 13 09 30    
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk

    
 Karsten Holst  Aurikelvej 6           98 29 42 87           
   9310 Vodskov           HRchef@AalborgRoklub.dk



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

3

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

EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Sommeren er ikke overstået, men 
ferien er afsluttet for de fl este, så 
det er tid at komme på fjorden igen. 
Kong Neptun, hvis det er ham der 
bestemmer, har ikke været os venligt 
stemt med hensyn til vejrforhold, 
i den forgangne periode. Dog lader 
medlemmer af Aalborg Roklub sig 
ikke trodse af lidt modgang, så der 
har stadig været aktivitet på fjorden.

Adskillige har været på tur udenfor 
det daglige farvand, og så vidt jeg 
er orienteret har alle ture været 
vellykkede. Turene har været 
arrangeret af et medlem eller fl ere 
medlemmer i Aalborg Roklub, eller 
man har tilmeldt sig på en tur 
arrangeret af en anden klub. 

Aalborg Roklub har henover sæsonen 
deltaget i fl ere arrangementer, hvor 
”frivillige” har deltaget, således der 
tjenes penge til vores klub. Der skal 
lyde en stor tak til alle ”frivillige”.
En del af afkastet er brugt til nye årer 
til Kanolle og Ib Stetter, så vi har alle 
noget at takke dem for.

Ligeledes er der en del medlemmer, 
som har brugt deres tid på renovering 
af vores fl agmast, og maling af facader. 
Det fortjener også en tak.

Resten af sæsonen byder på Aalborg 
Regatta, diverse langture – hold øje 
med opslagstavlen og regattaer for 
vores kaproere, fødselsdagsfrokost, 
Løvfaldsturen, som arrangeres i 
samarbejde med ADR.

Vi mødes på fjorden – vel roet

Jesper Poulsen Winther

EMNE: Aber og skomagerdrenge
Af Karsten Holt

Medlemmer fra Aalborg Roklub har i 
sommerferien været involveret i fl ere 
arrangementer med det formål 
at tjene en skilling til roklubben.

I alt 30 medlemmer meldte sig som 
frivillige til Åh Abe koncerten og Grøn 
koncert. Og de fi k sig nogle rigtig gode 
oplevelser. Opgaverne var mange – og 
der blev fl ittigt produceret alt lige fra 
Candy Floss til Kyllingsandwich. 
Og i denne sammenhæng er fl ere 
medlemmer gået over i historien som 
rene ekvilibrister. Rygter vil vide at 
Roklubbens formand og ”Zøløven” 
således er indstillet til ”Den lyserøde 
kittel” som Handy Candy.

Arrangementerne er i sig selv en 
imponerende oplevelse. 600 faste 
frivillige og ca 300 endagsfrivillige 
får Grøn Koncert bygget og afviklet 
– og det sker med minutiøs præcision. 
Lastvognstog ankommer kl. ca 03.00 
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AKTIVITETSKALENDER

september:

1. Fødselsdagsfrokost i klubben
    kl. 9.00 Kaffe og rundstykker
    kl.10.00 Rotur på fjorden.
    kl. 13.00 Frokost

Tilmeldning til frokosten kan ske på opslaget i klubben

8. Aalborgregatta (se opslag i klubben for nærmere information)

9. madpakketur – se opslag og tilmelding i klubben.

29. – 30. Nordjysk Kreds Løvfaldstur fra ADR og AR 

OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under 
aktiviteter på klubbens hjemmeside
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til pladsen. Så starter arbejdet med 
at stille boder og scene op. Og alt er 
klappet og klart til koncerten starter 
kl. 12. Kl 23 er festen slut – og 
nedbrydningen starter. Dét er solidt 
arbejde.

Den helt særlige ånd og kultur 
i Muskelsvindfonden er båret af 
medlemmerne og de mange frivillige, 
der yder et fantastisk stykke arbejde 
på koncerterne. De frivillige tilfører 
foreningen livskraft og livsglæde og 
er fremragende ambassadører for 
det uhøjtidelige fællesskab, som 
Muskelsvindfonden er.
De frivillige får en oplevelse, der er 
anderledes end det, man normalt laver 
i både hverdag og ferie, og for mange 
er det blevet en tradition, de nødig ville 
være foruden.

At Grøn Koncert blev præget af 
”skomagerdrenge” (massivt regnvejr) 
tog ikke modet fra vore deltagere. (Man 
melder sig vel heller ikke i en roklub, 
hvis man er bange for vand).

Medlemmerne fra Aalborg Roklub fi k 
således megen ros dels for disciplin 
dels for en gedigen indsats, der blev 
ydet under koncerterne. 

Også fra roklubbens side skal lyde 
et helhjertet Tak for indsatsen, som 
indbragte klubben 15.000,- gode 
danske kroner.
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EMNE: Hvad har søgang og 
kirkegang til fælles ?
Af Karsten Holt 

Jo – begge dele var aktuelle, 
da i alt 22 friske roere drog på 
madpakketur til Hirsholmene.
Turen, der var arrangeret i 
samarbejde med Aalborg Dame 
Roklub og Frederikshavn Roklub, 
fandt sted søndag, den 12. august.

Vi steg om bord på 4 lånte inriggere i 
Frederikshavn kl. 10 og satte fødderne 
Hirsholmene kl. ca. 12. Inden da 
roede vi i høj sø norden og rundt om 
Hirsholmene, før vi sejlede i smuldt 
vande i havnen. 4 af de deltagende 
roere var fra Frederikshavn Roklub 
– og udgjorde således kyndige og 
stedkendte styrmænd, lodser og 
guider.

Hirsholmene, hvis brogede historie 
går fl ere hundrede år tilbage, består 
af temmelig mange mindre holme, 
hvoraf fl ere (måske alle undtagen én) 
var lukket for publikums adgang, da 
de var udlagt til fuglereservater. Øerne 
er i dag beboet af ganske få (5 vist 
nok) – men har i sin storhedstid været 
beboet af op til 250 (!)

Efter den lidt hårde tur til øerne var 
det meget naturligt fl uks at kaste 
sig over de medbragte madpakker. 
Den blev afholdt ved det lokale 
Informationshus, hvor øens historie 
kunne studeres. Her var opstillet 
borde og bænke til formålet.

Og så gik turen ellers rundt på øen, 
hvor vi efter rundgang blandt de 
små velholdte huse fi k afl agt besøg 
i det lokale fyr (der var 97 stejle trin 
til toppen). Her var der en fortrinlig 

Foto: John Fjelsted Larsen
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Foto: John Fjelsted Larsen

En velfortjent frokost indtages efter hårdt arbejde på vandet.
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udsigt over hele øen – ja over hele det 
ø-kompleks, som Hirsholmene består 
af. Fyret er ikke længere i brug. 

Og så kommer vi til kirkegangen. Øen 
har skam også en ganske lille kirke, 
som på trods af øens lave indbyggertal, 
var fl ittigt besøgt til gudstjenester. 
Vi fi k lov at komme ind i kirken, der 
var så lavloftet, at man kunne pudse 
kanonerne på kirkeskibene uden 
at stå på tæer. Kirken havde hele 3 
kirkeskibe.

Og så gik turen ellers retur til 
Frederikshavn, hvor vi landede blødt 
sidst på eftermiddagen.
Tak til arrangørerne, rokammeraterne 
og Frederikshavn Roklub for en 
spændende tur.

Foto: John Fjelsted Larsen

Bådende er i havn ved Hirsholm
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EMNE: Rundt om Venø med mere
Af Tjalfe G. Poulsen

Lørdag den 19/5 gik starten for den 
traditionelle 25 km rotur rundt om 
Venø med udgangspunkt i Struer 
roklub. Vi var 3 mand fra AR (Bjørn, 
John og undertegnede) der havde 
valgt at tage udfordringen op og var 
derfor taget til Struer dagen før. Vejret 
havde været jævnt dårligt hele ugen 
men lørdag morgen strålede solen fra 
en næsten skyfri himmel og vinden var 
let fra en nordvestlig retning. Vi fandt 
senere ud af at det nordvestlige Jylland 
var stort set det eneste sted i landet 
hvor det ikke regnede. Vi havde valgt 
at tage afsted kl. 9 og havde forinden 
diskuteret hvorvidt det var bedst at gå 
med eller mod uret rundt om Venø. 
Givet vindretningen samt ønske om at 
nyde en is i Venø havn sidst på turen 
gjorde at vi gik ud i læ på østsiden og 
hjem med vinden i ryggen på vestsiden 
af øen. Vi valgte dog ro med ur for at 
kunne holde styr på hvornår der skulle 
byttes. Ved nordenden af øen spejdede 
vi efter nogle af de mange sæler som 
efter sigende holder til der, men der 
var desværre ikke en eneste. Et par 
kilometer senere dukkede der en op i 
et par årelængders afstand fra båden. 
Den måtte dog skyndsomst dykke igen 
da den ellers var blevet torpederet af 

en 4’er der kom for fulde gardiner i 
modgående retning. I Venø by holdt 
vi frokost og undertegnede prøvede 
en Venøvaffel, der indeholdt ca en 
halv liter is af forskellige varianter 
plus fl ødebolle og guf mm. Der kom 
hurtigt fl ere roere til og den lille havn 
blev fyldt godt op med både inriggere 
og kajakker. Vel tilbage i roklubben 
og efter en velfortjent fadøl tog Bjørn 
en rundtur mere mens undertegnede 
valgte at tage en kortere tur i kajak. 
Ved aftenens fest var der udover en 
glimrende menu arrangeret lotteri over 
sponsorerede gevinster. Lodsedler var 
gratis og to styks kunne erhverves for 
hver tur man havde roet rundt om 
Venø. Else Kappel fra ADR fi k seks 
styk men hun skulle osse træne til 
jysk maraton 3 uger senere. Det skulle 
undertegnede egentlig osse men han 
blev først klar over det senere. Der var 
dog rigeligt med gevinster og Aalborg 
holdet blev ret begavede til trods 
for vores relativt begrænsede antal 
lodsedler. Om søndagen var der lagt 
op til mere roning men vejret var ikke 
længere så mildt stemt så vi valgte 
istedet at pakke sammen og tage 
tilbage til Nordjylland igen. 

(se foto side 15) 
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EMNE: En tur rundt om Mors
Af John Fjelsted Larsen

Onsdag den 18. juli kl. 12:00 i Thisted 
Roklub – 6 m/k fra hhv. ADR og AR – 
2 stk. 2-åres inriggere – mad og drikke  
til 3 dage – telte og soveposer. Planen 
var at ro Mors rundt i løbet af de næste 
3 dage – umiddelbart så det ikke ud til 
at være muligt – frisk til hård vind som 
kom nede fra Doverodde, hvor vi ifølge 
planen skulle overnatte første dag.

Vi besluttede imidlertid at lade det 
komme an på en prøve – kunne det 
ikke lade sig gøre, så var det jo blot 
at dreje 180 grader og returnere 
til Thisted. Hastigheden på GPSen 
svingede mellem 2 og 6 km/time 
gennem Vilsund, så det var ind 
imellem en blandet fornøjelse, men 35 
km og 9 timer senere kunne vi fortøje 

i en lille læ jollehavn ved Doverodde 
Købmandsgård.

Efter et par velvoksne glas rødvin til 
Hennings Spaghetti Bolognaise faldt 
der ro over selskabet, og klokken var 
ikke meget over midnat før der lød en 
let snorken fra alle teltene.

Næste morgen var der stadig rigelig 
vind, men heldigvis var den drejet lidt 
mere i vest, så vi nærmest surfede forbi 
Agerø og Thyholm rundt om Hestør 
Odde. Her blev frokosten indtaget i læ 
og høj sol, og alle var glade. 
Resten af turen mod Nykøbing forløb 
uden problemer i medvind med 
læ for bølger og kun afbrudt af en 
velfortjent is i Sillerslev Havn, og 
sidst på eftermiddagen stod teltene 
ved roklubben i Nykøbing Mors – alle 
3 med udsigt  ud over Livø Bredding 

Foto: John Fjelsted Larsen
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mod Fur og Livø – det var ren idyl og 
middagen bragt ud fra Mors! Pizza. 
Dagens distance var 37 km.

Fredag havde meteorologerne lovet 
svag vind fra skiftende retninger – og 
det holdt stik. Turen langs østkysten 
af Mors op til Feggesund var utrolig 
fl ot. Formiddagskaffen for anker i læ 
bag Buksør Odde, frokost i den lille 
havn ved Ejerslev med udsigt til en 
serie molerskrænter, der kan måle sig 
med Fur.

Efter at have rundet Feggerøn gik 
det nu i solskin og til tider næsten 
fl adt vand langs nordsiden af Thisted 
Bredding – der er langt til Thisted 
– først da GPSen viste 46 km lagde vi 
til ved slingersen i Thisted Roklub.  De 
2 stegte med cocio fra den lokale grill 
var velfortjente og tiltrængt.
Det blev i alt til 118 km – de fl este sov 
godt den nat.

Foto: John Fjelsted Larsen

Kaffe og sikkert en velfortjent dosis koffein indtages ombord på båden.
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EMNE: Løvfaldstur i Aalborg 29. 
– 30. september
Af John Fjelsted Larsen

Løvfaldsturen er en mulighed 
for at møde roere fra de andre 
klubber i Nordjysk Kreds.
I år er det Aalborg Dame 
Roklub og Aalborg Roklub, 
som forestår arrangementet. 

Vi mødes lørdag kl. 0900 til fælles 
morgenmad i ADR, hvor der 
sættes rohold. På tilmeldingen er 
der mulighed for at vælge mellem 
kort og lang tur – hhv. til broen 
ved Ægirs hytte eller til Åbybro.

Der er festmiddag lørdag aften – og det 
plejer at blive meget hyggeligt.

Efter morgenmaden søndag slutter vi 
med en tur til Hesteskoen.

Se yderligere information på opslag 
i klubben – eller kontakt Søren 
Borgstrøm-Hansen eller John Fjelsted 
Larsen, hvis du har spørgsmål.

Vi håber at se mange også fra Aalborg 
Roklub.

EMNE: Højtærede redaktion 
Af Børge Christoffersen 

I forbindelse med indførelsen af 
den nymodens kilometerstatistik 
i Aalborg Roklub er der opstået et 
stort problem for Silkeborgholdet: 
Hvordan registreres kørsel med Ry 
Taxa? 
Så vidt, vi kan se, har det gennem ca. 
60 år været kutyme, at denne kørsel 
har indgået i langtursstatistikken. 

Det ville være fi nt, hvis vort 
medlemsblad kunne oprette en 
brevkasse, hvor slige vigtige spørgsmål 
kunne afklares. 

På Silkeborgholdets vegne
 
Børge Christoffersen

EMNE: Kære rokammerat!
Af Peter Laubek

Hvor herligt med en sådan mail!
Problematikken omkring over-
gangen fra den traditionelle bog-
føring og til den nyligt indførte 
elektroniske databehandling af 
kilometerstatistikken vil blive 
behandlet i hovedredaktionen og 
derefter via kommunikationschefen 
forelagt bestyrelsen til udtalelse.
Ligeledes vil vi i redaktionen seriøst 
overveje dit forslag om oprettelse af en 
læserbrevkasse.Hvilke områder skal 
kunne håndteres - udelukkende ro-
faglige eller skal det sociale også indgå 
- det kunne jo være ret så spændende. 
Kan vi fi nde en brevkasseredaktør, 
der kan håndtere de relevante 
kompetencer ! Måske kunne det være 
en opgave for den tidligere roklubejer, 
der jo har det kølige overblik - vi får 
se !
 
Med venlig hilsen
 
på redaktionens vegne
 
Peter Laubek
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EMNE: Scullerinstruktion i AR.
Af Flemming Due Nielsen

Fra og med onsdag d. 150807 kl. 
1700 - ? og resten af sæsonen ud, vil 
der blive givet instruktion i sculler.
Der er efterfølgende mulighed for, at 
erhverve “Scullerret”.
Tjalfe og Peter C. vil stå for 
undervisningen, mød frem, mens 
vandet er varmt. Se også opslag i 
klubben.

Med venlig hilsen

Flemming Due Nielsen

EMNE: Runde fødselsdage!
Af Redaktionen

Redaktionen og klubben siger 
hermed tillykke til nedennævnte 
fødselarer, der hver især har udført 
en glimrende indsats for klubben. 
De enkelte fødselarer kan risikere, at 
rokammerater føler sig foranlediget til 
at knytte kommentarer til ovennævnte 
lykønskning. Redaktionen for-
beholder sig dog ret til at sikre en 
nogenlunde urban tone i evt. indlæg.
 
Helge Foss Pedersen, 70 år den 3. juli.
 
Axel Luther Jørgensen, 70 år den 23. 
august.
 
Erik Skov Nielsen, 60 år den 20. maj.
 
Hans Jensen, 60 år den 14. juni.

Benhard Andersen, 60 år 20. august
 
John Nørgaard, 50 år den 30. maj.

EMNE: Helge Foss 70
Af Thorkild Kristensen 

Helge Foss har været medlem 
af klubben i mere end et kvart 
århundred. Helge har i den lange 
periode  gjort sig særligt bemærket 
i medlemskredsen ved, at han 
ved hver eneste generalforsamling 
optræder som en ivrig debattør, der 
kan kaste helt uventede spørgsmål 
ind i debatten – ikke altid til 
dirigentens udelte begejstring. 

Helge har i en lang årrække været fast 
mand på Silkeborglangturen, der jo 
som bekendt er forbeholdt klubbens 
tunge drenge – åndeligt og fysisk.

Helges daglige træning erhverves 
gennem morgenroningen. Her har 
Helge med hård hånd håndhævet 
præcision. Ikke noget med at komme 
daldrende 10 min. for sent m.v. Er 
man først faldet i unåde ved for sent 
fremmøde til morgenholdets start, er 
der kontant afregning i form af: ”Giv 
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den mand en klokradio”, og der skal 
meget gode talegaver til at genindtage 
sin plads – den er faktisk tabt !

Ellers må man sige, at et aldrig 
svigtende humør er kendetegnende for 
Helge - det uanset - om det var i hans 
egenskab af glimrende leder af fi rmaet 
A.W.Milling eller det er i samvær med 
gode rokammerater.

I festligt lag er det aldrig Helge, der 
forlader valpladsen først.

Der kunne fortælles en lang beretning 
af rohistorier om Helge, men det må 
ske ved en anden lejlighed. 
Det er aldrig kedeligt, at være i selskab 
med Helge – og vi glæder os derfor til 
endnu mange år bag årene sammen 
med dig.

På rokammeraternes vegne

Thorkild Kristensen 

EMNE: Klubbens gl. formand
Af Flemming Due Nielsen

Klubbens gl. formand, Hans Jensen er 
netop blevet 60 år. Bestyrelsen ønsker 
ham hermed et stort til lykke. Barber 
Hans, som han tidligere kaldtes 
afl øste Tom Holmberg som formand 
i 1977. Et hverv han varetog i 7 år. 
Hans blev afl øst af John Terp i 1984. 
Vi ser gerne, at Hans atter bliver lige 
så roaktiv, som han var i sine unge 
dage. Landshold og DM er vel ikke så 
ringe.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

EMNE: Verden set fra Voersaa - 
Navigare necesse est!
Af Vagn Thidemann

I det vanskelige lokalfarvand syd for 
Egholm, et farvand, der her på egnen 
tangerer det mystiske Sargassohav, 
hændte der denne sommer noget 
ubehageligt.
Området skal ikke forveksles med 
farvandet nord for Egholm, hvor en 
coaster engang i 60 erne forsøgte 
at passere nord om Egholm og vor 
egen Frank Pedersen skadede en 
kaproningsbåd.
Farvandet syd for Egholm er 
kendetegnende ved et lavvandet 
fl ak, som fra Egholm skyder sig 
ud mod sejlrenden, hvor grunden 
formelig springer op af dybet, hvis 
man kommer for tæt på. Det er her 
adskillige sejlere, og sidst for nylig en 
tysker, har prøvet at skyde genvej over 
grunden. Det skal man ikke gøre. Det 
var også her, den sejlende vognmand 
fra Voersaa for nogle år siden med 
sin højhastighedsmotorbåd forsøgte 
at pløje Vendsyssel fri af resten af 
Jylland. Intentionen var god nok, men 
det lykkedes ikke.
Det var også her, de to senede 
aalborgroere Bernhard og Hof befandt 
sig en tidlig morgen i denne sommer. 
Når Bernhard og Hof befi nder sig i 
en robåd, går det sædvanligvis ret 
stærkt, og der er al mulig grund til at 
antage, at det også var tilfældet denne 
gang, hvor de befandt sig i den nye 
dobbeltsculler Bernhof, da en pludselig 
tåge overraskede dem. Når man 
arbejder stærkt koncentreret, hvad 
Bernhard og Hof sædvanligvis gør, er 
man ofte nødt til at udelukke resten 
af verden. Farten, koncentrationen 
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og tågen er nok forklaringen på, at 
Bernhof pludselig var tæt på land ! 
I tågen var det umuligt at afgøre om 
land var Himmerland eller Egholm, 
men sansynligheden for Egholm er 
stor, da føromtalte grund formelig 
suger fartøjer til sig. Før de moderne 
navigationsmidler blev udviklet, 
benyttede fartøjer, der blev overrasket 
af tåge i nærheden af kysten sig 
af håndloddet for at orientere sig : 
Man loddede dybden, til man var på 
passende lav dybde, hvorefter man 
kastede anker og ventede, indtil 
tågen var lettet. Man kan således 
sige, at Bernhof med Bernhard & 
Hof var havnet i ingenmandsland, et 
vakuum, et tomrum i verden en lille 
tid. Tidsrummet har sandsynligvis 

strakt sig over mere end en halv time 
for det forlyder, at Bernhard kom en 
halv time for sent på arbejde, og Hof 
kom en halv time for sent til at hente 
svigermor i lufthavnen.

Om Hof skulle hente sin svigermor 
eller sin tante, om det var i lufthavnen 
eller andetssteds, er ikke helt klart, 
men han kom utvivlsomt for sent. Da 
dette er en fjerdehåndsberetning, og 
det ikke har været muligt at checke 
kilderne, er detaljerne ikke helt klare. 
Men èn ting står fast: I Hof`s skab i 
Aalborg Roklub befi nder der sig nu et 
kompas!

Sommerbillede fra Venø
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Når vejret er godt, så er der liv i klubben
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NØRRESUNDBY BANK

Torvet 4 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 70 33 33 · Fax 98 17 54 00

post@nrsbank.dk · www.noerresundbybank.dk

Frihed

Har du en bolig med friværdi, har 

du måske også nogle uopdagede 

muligheder.

Kom ind i en af vores 19 afdelinger 

og få en snak om dine muligheder for 

økonomisk frihed.
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at formanden for GAR overlærer 
Michael Richter efter mange års 
trofast tjeneste ved Aalborgs 
Skolevæsen har besluttet at hellige sig 
formandsgerningen i Gamle Aalborg 
Roere 100 %.

at det i år er 50 år siden at klubbens 
seniorotter, der roede i den 
legendariske Pirtsbåd Kringeling, var 
suveræn på de jyske kaproningsbaner. 
Klubbens kaproere, der blev trænet 
af Erik Hansen, fi k 14 sejre ved 
internationale stævner og sluttede ved 
Silkeborgregattaen med 5 sejre ud af 
7 mulige. 

at de ”frivillige”, alle har haft en god 
oplevelse med deres engagement i div. 
opgaver. Så derfor overvej deltagelse 
næste år. Det er ”hårdt” arbejde, men 
sjovt udtaler årets deltagere.

at formanden har taget konsekvensen 
og fået lavet en tatovering af 
klubstanderen på skulderen. Så fører 
båden han er med, altid stander.

at rochefen endnu engang har været 
til koncert med ”Rulle Stenene”. Gad 
vide om han var med til deres første 
optræden?

at Aalborg Roklubs nyeste båd – Hæk 
– blandt venner kaldet ”widow-maker” 
ikke har været aktiv med at ”hælde” 
mandskabet overbord på det seneste. 
Hvad enten det skyldes manglende 

aktivitet, eller mandskabet er blevet 
bedre skal være usagt.

at vores formand har indført en 
ny regel for kommende formænd i 
klubben, nemlig at få tatoveret Aalborg 
Roklubs stander på højre overarm. 
Efter den nye regel, må vi forvente at 
kunne beholde Jesper i rigtig mange 
år fremover!

at der den 18. august for netop 65 år 
siden forekom der en kraftig elektrisk 
udladning og et deraf følgende mægtigt 
tordenskrald på himmelhvælvet 
over Hornum Ulstrup og Thorkild 
Kristensen kom til verden.
Så der er vel ikke noget at sige 
til, at polsøgeren, skævbideren og 
skrutrækkeren blev hans foretrukne 
værktøj de første mange år - inden 
han ydede sin manddomsgerning i 
STRØM HANSEN A/S.   
 
at der her i sensommeren vil blive 
vist 2 Søren Ryge udsendelser fra 
Voersaa, hvor redaktionens udsendte 
medarbejder kan iagttages spise god 
gammeldags bondefrokost i form af 
brasede kartofl er i godt selskab med 
med vendsysselske hestefolk. Det skal 
dog afslutningsvis bemærkes, at der 
ikke er planer om at skifte åren ud 
med tømmen eller erstatte skipper 
labskovs med brasede kartofl er, hvor 
gode de end måtte være.

at Martin ( Martæng ) og Michael ( 
GAR - formand ) har besluttet at ville 
søge Edb - specialundervisnings-
kursus den kommende vinter. 
Årsagen til denne drastiske beslutning 
skyldes, at de herrer via klubbens nye 
computerstyrede kilometerstatistik fi k 
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bogført Torben Broe for 5555 km. for 
en rotur til Østre Havn.

at Bjarne Pedersen forleden var 
med til at etablere den tredje 
Limfjordsforbindelse. Det skete da 
spejderne fejrede 100 års dagen for 
Robert Baden Powell. Al trafi k på 
fjorden blev afl yst en halv time, hvor 
Bjarne med sin store gummibåd 
klarede sejladsen i forbindelse med 
en tovtrækningskonkurrence mellem 
hold på hver side af fjorden.

at 4 inriggere rundede Hirsholm på 
madpakketuren 12. august. Der 
deltog 12 fra AR, 3 fra ADR samt 3 fra 
Frederikshavn Roklub.

at det er 50 år siden, at den legendariske 
kaptajn Jespersen i en alder af 74 år 
sammen med gamle aalborgroere 
afl agde idrætsmærkeprøve i roning 
på Limfjorden. Mon ikke der stadig 
blandt medlemmerne er nogle, der kan 
huske kaptajnens stemme fra radioen, 
hvor han docerede for, at man skulle 
betragte livet som en leg. Kaptajnen 
sagde at folk ældes for tidligt i den 
forstand, at de mener de er for gamle 
til at være med i mange ting. Man 

ældes ikke når man dyrker idræt som 
leg, og idrætslegen kender ikke nogen 
aldersgrænse. Idræt bringer glæde, 
og man bliver aldrig for gammel til 
at være glad. Så hver morgen lød det 
æteren: “ Ned i knæ og op på tå “. Det 
var også kaptajnen, der formulerede 
det kendte slogan: “ En sund sjæl i et 
sundt legeme “.
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