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Sankt Hans-aften i roklubben

Traditionen tro var mange af klubbens medlemmer med fl ere søgt ned til fjorden for 
at fejre Sankt Hans-aften i det smukke midsommervejr. Foto: Thorkild A. Kristensen
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Vestre Fjordvej 20, 3.        61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         60 50 71 05
   9000 Aalborg            Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstformand:   
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Tjalfe Poulsen  Færøgade 59, 4 tv.            20 87 18 36   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Karsten Holt  Bakkevænget 9                 98 29 42 87           
   9492 Blokhus           HRchef@AalborgRoklub.dk
Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Anders Ørom  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              98 18 58 93
    
Motionsroning: 
 Steen Christiansen                       Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade    11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk
Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Per Nygaard  Pærevangen 9           98 18 49 53
   9000 Aalborg                    pnygaardp@stofanet.dk
Medlemsblad 
 Mikkel Gade (ansv.) Ryesgade 53, 3. tv.           98 77 00 77
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

 Peter Laubek  Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal
   9000 Aalborg           98 46 02 08
                                           p.laubek@privat.dk

 Karsten Holt              Se HR-chef
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EMNE: Korrekt håndtering af vort 
materiel!
Af Peter Laubek

I redaktionen glæder vi os over, at 
Søren Borgstrøm-Hansen gør alvor-
lige forsøg på, at få os til at føle større 
ansvar overfor vort kostbare romate-
riel.

Det har altid været nødvendigt med 
faste procedurer når man færdes til 
søs og ikke mindst i forberedelserne 
før og efter. Slendrian med materiel 
og mangel på godt sømandskab kan få 
fatale følger.

Fra gammel tid er det styrmanden, 
som har ansvaret for, at de vedtagne 
regler for anvendelse af årer, både, 
redningsveste, vimpler og fl ag opfyl-
des. Det samme gælder overholdelse 
ad procedurer ved søsætning, under 
roning og ved landgang. Her er det 
vigtig at vide, at det er alle medlem-
mers ansvar at værne om klubbens 
materiel.

Søren Borgstøm og redaktionen, havde 
egentlig lavet et generelt forslag om 
den rette håndtering af vort materiel, 
med baggrund i den aktuelle situa-
tion. Det har så blandt andet været til 
høring hos Jens Brandt og Roar Clau-
sen. Her viste det sig, at vort forslag 
var mangelfuldt og der var uenighed 
om ” Den rigtige håndtering ”. 

Vi foreslår derfor, at bestyrelsen tager 
initiativ til, at der indkaldes til en 
klubaften i vinter, der udelukkende 
handler om: Hvorledes vi sikrer, at 
vort romateriel til stadighed er i orden 

og vi får repeteret de regelsæt, der 
gælder, når vi arbejder med bådene 
såvel til lands som til vands.

EMNE: Historien bag malteserkorset 
i klubdragten!
Af Peter Laubek

Klubbens materialeforvalter Søren 
Borgstrøm spurgte forleden torsdag, 
om jeg kendte historien bag malteser-
korset i vor klubdragt.

Det var et såkaldt godt spørgsmål. Jeg 
har gennem årene som redaktør, hørt 
og læst meget om klubhistorien, men 
aldrig noget konkret om hvorfor man i 
sin tid valgte malteserkorset.

Malteserkorset har jo været et symbol 
brugt af kristne helt tilbage til de 
første korstog, men hvorfor lige Aal-
borg Roklub har valgt dette kristne 
tegn, kan man kun gisne om.

Fra klubbens start i 1886 var klub-
standeren rød med en hvid syvtak-
ket stjerne. I vort jubilæumsskrift, er 
der på side 17 vist et billede af en fl ok 
Aalborgroere på udfl ugt i 1890, her 
ses medlemmer med den syvtakkede 
stjerne på klubdragten og sågar på 
rokasketten.

I hæftet Idræt i Aalborg gennem hun-
drede år, kan man se et billede af Aal-
borgroere fra 1899. Her har roerne et 
broderet AR på brystet af klubtrøjen, 
samt krydsede årer på rokasketten. I 
vindfanget til klubhuset ses en plakat 
af Aalborg – roeren William Lund, der 
poserer i samme antræk.

På side 7 i jubilæumsskriftet ses Aal-
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AKTIVITETSKALENDER

6. september 2009:  Nordjysk Kreds, madpakketur til Livø (all day) 
12. september 2009:  Aalborg Regatta (all day) 
19. september 2009:  8GP Brabrand (all day) 
19. september 2009: Team Torsdag langtur, Hals-Hou tur/retur
26. september 2009:  Løvfaldstur Nordjyske Kreds (all day) 
3. oktober 2009:  Danske Mesterskaber (all day) 
17. oktober 2009:  Copenhagen Habour Race (all day) 
24. oktober 2009:  Standerstrygningsfest (18:00). Gammeldags roklub-

fest bliver afholdt i AR.s lokaler d. 24/10-09 kl. 1800. Nærmere følger om 
pris og menu. 
Der vil komme opslag i klubben samt på vores aktivitetsside.
De unge piger fra ADR. vil ligeledes blive budt med.  
 Festen bliver holdt af Steen og Flemming
26. - 27. september: Løvfaldstur. Randers Roklub arrangerer løvfaldstur 

for alle klubber i Nordjysk Kreds sidste weekend i September.
Tilmelding på opslag i klubben - se evt. indbydelsen hpå kredsens
hjemmeside http://roning-nord.dk



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

5
.............................................................................................................................................................................

borg Roklubs vindere af Jyllandsløbet 
i 1892. Her fi gurerer malteserkorset 
på brystet af klubdragten. Det samme 
gælder vinderne af samme løb i 1903, 
der ses på siderne 24 og 25 i skriftet.

Måske blev malteserkorset i de første 
år kun brugt af kaproerne ? Men det 
er et gæt ! I hvert fald optræder mal-
teserkorset første gang i det historiske 
billedmateriale i 1892.

Vi har jo ofte pralet med, at Aalborg er 
kendt uden for landsdelen på grund af 
Rød Aalborg og Aalborg Roklub, begge 
symboliseret ved Malteserkorset, der 
borger for kvaliteten

I gamle dage, når der var kaproning 
i Aalborg, gik starten nede ved den 
gamle ” Dampskibskaj ” og opløbet 
og mållinie var foran ” Spritten ”, hvis 
fl agstang markerede mållinien.

Den kendte erhvervsmand C.F.Tietgen, 
var dengang i spidsen for spritfabrik-
ken. Han valgte det røde malteserkors 
som logo for Aalborg Taffel Akvavit af 
konkurrencehensyn. Konkurrenterne 
var nemlig begyndt at kopiere Aalborg-
snapsen, hvis oprindelse går helt til-
bage til 1846. Ved at markedsføre Rød 
Aalborg med malteserkorset, rystede 
han konkurrenterne af. Han brugte 
også malteserkorset i et andet af hans 
foretagender, nemlig Det Forenede 
Dampskibs Selskab, bedre kendt som 
DFDS. 

Mon Tietgen har inspireret Aalborg 
Roklubs ledelse? 
Tobaksdynastiet Obel var meget 
idrætsinteresserede. C.W.Obel blev et 
af Aalborg Roklubs første æresmed-
lemmer. Fabrikant Frederik Obel stift-
ede i 1880 Aalborg Gymnastikforening, 
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her valgte man også et malteserkors 
på brystet af klubdragten. Hvis vi ser 
udenfor det nordjyske, så gælder det 
for eksempel for Danske Studenters 
Roklub, der er stiftet i samme periode, 
her valgte man også et malteserkors.

Man skulle næsten tro, at malteserkor-

set var blevet en trend på daværende 
tidspunkt. 

Skulle der være nogle blandt klubbens 
medlemmer, der har et bedre bud – så 
kom med det – det var dejligt om vi 
kan give Søren et mere præcist svar.

Glimt fra Skanderborgturen

Fotos: John F. 
Larsen
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EMNE: Fødselsdage
Af Redaktionen

Tomas Kristensen 40 år den 17. juli

Bernd Müller 40 år den 27. juli

Peter Eggertsen 30 år den 9. septem-
ber

EMNE: Fællesroning
Af Fredrik Hansen

Husk fællesroning hver mandag og 
onsdag kl. 18.00 – 20.00. Mangler 
du nogen at ro med, så mød op disse 
dage. Det kræver ingen tilmelding på 
forhånd.

Med roerhilsen
Frederik Hansen

 

EMNE: På Ø-hop i det sydfynske 
Ø-hav
Af William Doelle Christensen

I 2009 havde vi en træls sommer, men 
ikke i uge 29 hvor 7 Aalborg-roere var 
af sted på tur i det sydfynske ø-hav.
De 7 deltagere var Per og Hanne 
Ørnbøl, hvor Per roede kajak. Desuden 
deltog Britta  Christiansen,  Nina 
Hobolth, Kirsten Birch og Karen, alle 
fra ADR, og William 
fra AR.
Lørdag d. 11. juli tog vi til Svendborg, 
hvor de 2 DFfR-både Sixten og
Storebælt var reserverede  til  os.

Vi ankom til Svendborg Roklub hen 
på eftermiddagen og efter en kort råd-
slagning blev det besluttet at tage til 
Rudkøbing samme aften. Så bagagen 
blev båret direkte fra bilerne og ned til 
de 2 både.
Det er altid spændende at se om baga-
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gen kan være i bådende, men vi havde 
været gode til at begrænse bagagen, så 
det gik.
Alligevel lå bådende rimeligt tungt i 
vandet, da vi havde forplejning med til 
de første dage, og roere spiser jo meget 
…………

Nu gik turen forbi Troense og Valde-
mar Slot i aftensolen og roligt vand.
Men så kom Lunke Bugten også kaldet 
”Lumske-Bugten” og ikke uden grund.
Her stod en en jævn vestenvind der 
fi k bølgerne til at bygge op, så det gav 
nogle skvæt indenbords. Efter at have 
rundet den sydøstlige pynt af Lunke-
bugten kunne vi se  ned til Lange-
landsbroen. Men der var længere ned 
til broen end det så ud til. Og så var 
der selvfølgelig modstrøm. Efter en  
times stædig roning var vi ved broen. 
Det var meget dramatisk at ro under 
broen med bølger ag strid modstrøm. 
Broen virkede meget stor som vi kom 
der i skumringen.

Nå, men vi fandt ind til Rudkøbing 
Roklub umiddelbart efter broen, og så 
var det med  at få ringet til Erling for 
at få roklubben lukket op.
Efter bådende var lagt på land, var det 
tid til et par stykker brød og et glas 
rødvin og humøret var højt efter at vi 
havde klaret ”Lumskebugten”.

Næste dags etape var at ro fra Rud-
købing til søfartsbyen Marstal. Men 
starten var hård  på grund af en kolos-
sal modstrøm. Det tog 2½ time at ro 
til Strynø, en distance, der egentlig 
skulle kunne klares på en times tid.
Strynø har et meget pittoresk lands-
bymiljø med gamle skipperhuse. Byen 
ligger midt  på øen cirka 1 Km fra 

havnen.
På Strynø holder man fast på tradi-
tionen med at rejse en majstang, og 
den stod stadigvæk på landsbyens 
samlingsted ved købmanden.
På vejen mellem byen og havnen er 
der et kvadratisk areal på ca. 20 x 20 
meter med pænt slået græs. Der er 
aftegnet et stort H midt på arealet. Det 
er heliporten, hvor en helikopter kan 
lande, hvis nogen hurtigt skal bringes 
fra øen. Lignende installation så vi 
også på Birkholm, men alle øerne har 
sikkert en sådan landingsplads.

Fra Strynø gik det videre over Mørkedy-
bet mod Marstal.
Vi tog en kompasretning for at være 
sikker på ikke at ligge i vejen for 
færgen.
Den var nemlig på vej fra Marstal 
mod Rudkøbing. Det fungerede fi nt 
eftersom færgen et kvarter senere 
passerede os en halv kilometer om 
bagbord.

Vel ankommet til Marstal Roklub fi k vi 
os installeret på 1. salen  med udsigt 
over lystbådehavnen og videre over 
mod Langeland.
Nu skulle der gang i madlavningen. 
Marstal Roklub har ikke selv køkken 
og bad, men det er ikke et problem, da 
man bare kan gå over vejen  og bruge 
de faciliteter, der er indrettet til lyst-
sejlerne.

Mandag var ro-fri dag. Dagen blev 
brugt til at udforske Marstal. Vi start-
ede på turist bureauet for at tanke op 
med forskellige kort og brochurer. Vi 
så på restaureringen
af den gode skonnert Bona Vista 
og nogle af os løste billet til Marstal 
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Søfartsmuseum, som virkelig er inter-
essant, især for os roere med hang til 
det maritime.
Her kan man se en model af Marstal 
havn med den 150 år gamle mole  som 
jo stadig
skærmer mod havet. Molen er opført 
af Marstal sømænd som vinterar-
bejde og er 1 Km lang. Projektet er 
omtalt i Carsten Jensens bog ” VI, DE 
DRUKNEDE” , og nede ved havnen er 
rejst en mindesten med indskriften:  
Enighed gør stærk.

I Marstals storhedstid var der ca. 400 
skonnerter der havde vinterbase bag 
det imponerende molebyggeri.
Man kan sagtens forestille sig hvad 
det har betydet af liv og levebrød for 
skibstømrere, smede, sejldugsmagere 
og rebslagere.

Tirsdagen blev brugt til en rotur til 
Ærøskøbing. Vejret var varmt, så det 
var dejligt med en svalende dukkert 
ved havnen i Ærøskøbing. Der fi ndes 
en stentrappe til samme formål.
Har man ikke været i Ærøskøbing før, 
så har man noget til gode. Toppede 
brosten og
snoede gader mellem gamle bindings-
værkshuse. De ældste huse er 400 år 
gamle.
Det er i Ærøskøbing  man kan se 
”Flaske Peters” samling af miniature 
sejlskibe. De er lagt ind i fl asker hvo-
refter masterne og rig er rejst. Der er 
ca. 200 stk. i samlingen.

Onsdagen blev dagen hvor vi startede 
turen tilbage mod Svendborg.
Vejrprognoserne forudsagde østen-
vind, altså modvind, et par dage 
senere. Derfor blev det besluttet at 

påbegynde hjemturen selvom vi sag-
tens kunne have brugt mere tid i 
Marstal og på Ærø.
Det blev også dagen hvor vi ”hoppede” 
fra ø til ø. Fra Marstal forbi den østlige 
ende af Halmø og videre til Birkholm, 
hvor der igen var dømt badning i vild-
skab. Fra Birkholm
videre til Drejø, hvor kaffen blev ind-
taget. Derefter var der sightseeing 
på Drejø, hvor vi gik op til Drejø by 
og videre mod Gammelhavn, som er 
en idyllisk lille havn på nordsiden af 
Drejø. Hvis man kommer her som roer 
er der mulighed for at slå telt op lige 
ved havnen. 
Vi skulle dog tilbage til bådene og 
videre mod Skarø. Her var det planen 
at overnatte i Svendborg Roklubs nye 
hytte. Men hytten var i forvejen godt 
belagt med 9 Århus roere, så hvad 
nu ? Løsningen blev at slå nogle telte 
op og så ellers fordele os så godt det 
kunne lade sig gøre.

Torsdag havde vi drømmevejr til det 
sidste stykke mod Svendborg. Vind og 
strøm var med os, så de sidste 12 km 
til Svendborg gik som en leg.

Fredag blev brugt til at ro Thurø rundt. 
Eftersom vinden kom fra øst, var vi 
klart nok udsat for en del bølger langs 
Thurø´s østkyst. Det var særdeles 
spændende og udfordrende, men da 
bådende ikke var lastet med bagage 
klaredes det i fi n stil.

Nogle af os tog om eftermiddagen til 
Thurø Camping for at prøve landets 
fl otteste minigolfbane og den er 
bestemt værd at prøve, hvis man er på 
de kanter.
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Lørdag tog vi på en lille formiddags-
rotur til Troense. Her fi k vi ugens 
eneste regn så vi må sandelig sige vi 
var heldige med vejret. På en måde 
kan man sige at regnen kom meget 
tilpas til at løsne ugens snavs, da 
bådene skulle grundigt rengøres inden 
afl evering med tak for lån.
Nu var en oplevelsesrig tur slut og der 
er stor risiko for at udvikle afhæn-
gighed, når man først har oplevet det 
sydfynske ø-hav ved højsommer.

EMNE: Billedreportage fra klubbens 
123 års fødselsdag
Af Peter Laubek

Vejret viste sig fra sin allerbedste side 
og der var rigtig god tilslutning til 
morgenkaffe, roning, fjordbadning og 
fi nnebad.  
Ved den efterfølgende fødselsdagsmid-
dag, der bestod af marinerede sild 
efterfulgt af forloren skildpadde, var 

tilslutningen lidt mindre end van-
ligt. Der er en del medlemmer, der 
stadig kalkulerer med den sidste 
lørdag i august – eller den lørdag, 
som er nærmest på fødselsdagen den 
28. august og først ved tilmeldingen 
opdager den ændrede dato og derfor 
melder fra.
Som den professionelle værthush-
older, kok og tjener sørgede forman-
den for  at alle blev betjent på bedste 
vist.
Efter spisningen uddelte formand 
Jesper Winther årsnåle til en række 
medlemmer og gav dem rosende 
omtale efter fortjeneste. Navnene på 
de hædred kan læses i næste nummer. 
Bjarne Pedersen, der var den af de til-
stedeværende hædersmænd, der var 
ældst i anciennitet, kunne overrække 
mere end 4000 kr. til klubben, skæn-
ket af de medlemmer,som havde fået 
årsnåle.
Dagens forløb i øvrigt fremgår af 
nedenstående billedreportage.

En sjælden gæst i Aalborg Roklub. Per Kok Larsen. Tidligere redaktør af klubblad, 
jubilæumsskrift, klubkok og ikke mindst styrmand for Sorø - fi reren, der benyttede 
fødselsdagsfrokosten til et træf 44 år efter den legendariske kaproning. Foto: Peter 
Laubek
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Klubbens fl agskib på fjorden. Styrbord skod - bagbord ro. Styrmand Henrik Christof-
fersen udsteder ordrer til sit mandskab, der består af Roar Clausen, Tjalfe Poulsen, 
Peter Gadegaard, ukendt, Poul Dahl Fogh, Michael Hermansen, Niels Erik Hofman og 
på stroken Bernhard Andersen. Foto: Peter Laubek

De 2 veteraner Bernhard og Hof sikrer sig, at de øvrige i otter - mandskabet 
foretager det nødvendige. Foto: Peter Laubek
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De to vikinger Erling Steffensen og Bent Bog Christensen snupper lige et fjordbad 
inden fødselsdagsfrokosten. Sidstnævnte i gang med en halv Nelson med skrue. 
Foto: Peter Laubek

Anders Enghave hædres af formanden for 25 års medlemskab af Aalborg Roklub. 
Foto: Peter Laubek
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Glimt fra Team Tirsdags grundlovstur

Fotos: Carl 
Emil Heide-
mann
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Fotos: 
Carl Emil 
Heide-
mann
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Glimt fra Sankt Hans i klubben

Fotos: Thorkild A. Kristensen
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Gerda Plesner med stort smil og overblik. Foto: Thorkild A. Kristensen
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NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

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

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

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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at otter grand prix holdet påtænker 
ved de næste ro – regattaer, at foreslå 
indført otter uden styr-mand. Årsager, 
at det trods utallige efterlysninger, 
har været særdeles svært, at fi nde en 
kvalifi ceret styrmand til otteren. Først 
da klubbens webmaster Jens Brandt 
reklamerede med mandskabets 
charme og smukke fremtoningspræg, 
dukkede der et styrmandsemne op., 

at Team Torsdag havde svært ved 
at passere Kronborg om styrbord 
forleden. Især da de vidste at Finn ” 

Lange ” Jensen, havde lovet at vinke 
fra et veldækket bord med fede, vel-
stegte ål og den store fl aske Rød Aal-
borg på bordet.

at for den årvågne er der altid noget 
at se på , når man færdes ved fjorden. 
På billedet ses ” Potte-mesteren ” Povl 
Wendt, der i Skudehavnen har fået 
øje på en mindeåre for en af klubbens 
hædersmænd, nemlig AJS, der i en 
menneskealder var en af de bærende 
kræfter i Aalborg Roklub. AJS borger-
lige navn var N.Chr. Andersen og han 
var indehaver af den eksklusive her-
reekviperingsforretning på Vesterbro, 
der hed GENT.

at det er lykkedes den tidligere 
roklubejer John Terp, at samle den 
i 1965 berygtede Sorø – fi rer til årets 
fødselsdagsfrokost. Under ledelse af 
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Per ” Kok ” Larsen, daværende sports-
journalist, forfatter og redaktør af vort 
klubblad, blev der samlet en fl ok gar-
vede kaproere, der efter kort intensiv 
træning skulle sikre Aalborg Roklub 
et dansk mesterskab i 4 åres inrigger. 
Det lykkedes næsten. Ud af 10 mand-
skaber, blev det til en sejr i indledende 
heat og i fi nalen til en 2. plads. Mand-
skabet bestod af Peter Laubek, Svend 
Jørgen Carstensen, Bjarne Pedersen, 
John Terp, cox Per Larsen.

at DFfR er Danmarks mest medal-
jestabile olympiske forbund og har 
vundet medaljer ved alle VM siden 
1988 og alle OL siden 1996, hvor let-
vægtsroning for første gang kom på 
OL – programmet. Her blev det til seks 
medaljer fordelt på 4 OL. Tre guld og 
tre bronze. VM medaljer siden 1988: 
23 guld, 16 sølv og 16 bronze.

at formandens bodyguards – Bjarne 
Pedersen og John Terp – ikke passede 
ordentligt på formanden, efter fødsels-
dagsfrokosten.

at klubbens Hard Boiler og Fast 
Runner, netop har færdiggjort pet-
angbane på sit gods ved Arentsminde. 
Ved den sociale snak i fi nnebadet, der 
selvfølgelig er påvirket af varmen, blev 
man enige om, at det muligvis er en 
af de første forberedelser til pension-
isttilværelsen. Rokammeraterne for-
venter derfor en snarlig indmeldelse i 

GAR.

at det ser ud til, at Trio van GAR måske 
bliver udvidet til GAR - KVARTETTEN.
Det er kommet redaktionen for øre, 
at Bent Bog Christensen, ved fødsels-
dagsfrokosten lå i forhandlinger med 
Svend Jørgen Carstensen, den kendte 
radio - jazz journalist.

at der igen har været problemer med 
sætningen af bladet. Heldigvis trådte 
Karsten Holt hurtigt til for at servicere 
klubbens layout-computer. Hvad 
problemet var, ligger hen i det uvisse. 
Karsten fi k simpelthen bare fat en ny 
computer!

REDAKTION:
Mikkel Gade (ansv.), Karsten Holt & 
Peter Laubek. Medlemsbladet udkom-
mer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige 
måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatfo-
rum, så derfor er artikler og indlæg forsy-
net ’afsenderens’ navn, så det er tydeligt 
hvis mening,__ der gengives.

KONTAKT:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000  Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail: mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

15. oktober 2009
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk
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Returadresse:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000 Aalborg

w w w . s t r o e m h a n s e n . d k
E K S P E R T I S E  ·  E R F A R I N G  ·  E N T U S I A S M E

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

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

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

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

Trafik
Innovativ trafikledelse · Smidig projekt-
afvikling · Kompromisløs funktionalitet

Sikring
Ansvarsbevidst opgaveløsning · 
Flersidet tryghed · Diskret effektivitet

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

Nørresundby:
Sundsholmen 39

9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 60 00

Århus:
Sintrupvej 19A
8220 Brabrand

Tlf. 88 82 62 63 
 

Horsens:
Kattesund 13

8700 Horsens
Tlf. 75 62 21 61

Vejle:
Karetmagervej 10 A

7100 Vejle
Tlf. 76 42 51 00 

 
Rødovre:

Krondalvej 8
2610 Rødovre

Tlf. 44 57 93 00


