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Veteranerne ved 
Bagsværd Regatt aen 
22. maj 2010 - se side 8

Mit første regatt a:
 8 GP i Maribo
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Karsten Holt Nørregade 22  50 83 61 59
 9000 Aalborg  Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstf orm. (kasserer): 
 Simon Lyngshede Prinsensgade 42, 3th          60 50 71 05
 9000 Aalborg  Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstf ormand:   
 Steen Christi ansen Ny Kærvej 20  98 16 55 49
 9000 Aalborg  Naestf ormand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Flemming Due Nielsen Ridefogedvej 10   98 18 21 02    
 9000 Aalborg  Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Niels Østergaard Rosenvængets Alle 6 98 80 09 18           
 9700 Brønderslev  HRchef@AalborgRoklub.dk
Logisti kchef:   
 Erling Steff ensen Digevangen 7  98 31 44 68           
 9260 Gistrup  Logisti kchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikati onschef: 
 Anders Ørom Solvangen 33  98 14 27 97
 9210 Aalborg SØ  Kommunikati onschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen   98 18 58 93
    
Moti onsroning: 
 Steen Christi ansen   Se Næstf ormand 

Kaproning:   
 Pt.vakant

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 John T. Terp Herningvej 43  35 14 46 71
 9220 Aalborg Ø  johnett @email.dk
Medlemsblad 
 Peter Laubek (ansv.) Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal
 9000 Aalborg  98 46 02 08
   p.laubek@privat.dk

 Mikkel Gade Ryesgade 53, 3. tv 98 77 00 77
 9000 Aalborg  Roblad@AalborgRoklub.dk
   

 Steen Villadsen Barken 30 B   98 88 41 59
 9260, Gistrup  kmsv@privat.dk   

 Karsten Holt   Se formand
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Karneval i Aalborg 2010 er for længst 
overstået. Stærke og udholdende 
repræsentanter fra Aalborg Roklub 
sørgede for – traditionen tro - at der 
jævnligt kom ny musik på scenen – 
og at man kunne lukke og slukke ud 
på natt en. En kæmpe indsats har det 
været med det resultat, at klubben 
har modtaget 11.500,- til klubkassen. 
Gruppen holdt ud og Aalborg Roklub 
holdt ord. En stor tak for indsatsen 
skal bestemt lyde til de, der deltog i 
”karnevalsgruppen”.
I skrivende stund har 91 roere været 
aktive på vandet. Og første roer 
passerer i nær fremtid den magiske 
1000 km grænse, der er ensbetydende 
med sølvåren. Stærkt ! Og fl ere ligger 
lige i kølvandet. Til alle øvrige – hofter 
og årer fat – kom på fj orden og læg 
dagligdagens stress og jag på hylden 
for en stund, og få et pift motion og 
godt kammeratskab. Det er forunder-
ligt, som sådan en tur kan forbedre 
selv vejret.
Medlemsmødet er, når dett e læses – 
også overstået. Se referat herfra andet-
steds i bladet.
Bestyrelsen glæder sig meget til dett e 
medlemsmøde – dels for at give et 
øjebliksbillede af vores kære klubs ve 
og vel dels for at høre medlemmernes 

mening om dett e og hint. (Intet nævnt 
intet glemt). 
På trods af at det er en gammel klub, 
så trykker alderen bestemt ikke. Kast 
et blik på Aktivitets-kalenderen. Der 
er masser af ro-motions tilbud såvel i 
eget som i fremmed rofarvand.
Vedrørende aktiviteter på land har 
bestyrelsen slået koldt vand i blodet 
– indtil medlemsmødet er overstået. 
Vi har indtil dett e medlemsmøde kun 
engageret os i Aalborg i Rødt (nævnt i 
sidste blad).
Vi har fået tilbud om at deltage i Grøn 
Koncert og Tall Ships Race; men vi har 
ikke forpligtet os.
 Apropos alder, så rykker jubilæum-
såret stille og roligt nærmere, og det er 
dejligt at konstatere, at stadig fl ere ini-
tiativer og ideer ser dagens lys. Husk, 
at vi gerne skulle have en bred vifte af 
aktiviteter gennem sæsonen, så der er 
skam plads til fl ere. Kom an !
Inden vi når så langt skal vi jo fejre 
klubbens 124 års fødselsdag lørdag 
den 28. august. Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu. Klubben skal fejres, jubi-
larer skal hyldes og en sublim frokost 
skal nydes. Det er en begivenhed, der 
skal opleves.
Dett e blad er jo et ”sommerblad” og 
må endelig tages med til stranden 
og på ferie i øvrigt. Fra bestyrelsen 
skal lyde en rigtig god og aktiv (ro-) 
sommer til alle klubbens medlemmer 
og sponsorer.

Ro motion  - 
ER go’ motion 

Vi ses i klubben !
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AKTIVITETS-
KALENDER:  

  
Medlemsbladet udkommer

4.  Instruktion i singlesculler
21.-22. Weekendtur - 
 Frederikshavn-Skagen
22. 8GP/4GP, Bagsværd
28. Klubbens fødselsdag
 - tilmelding kan ske på opslag i
 klubhuset
31.  Aalborg i Rødt - Roklubben har
  en stand på havnen.

11. Aalborg Regatt a – 
18. 8GP/4GP Brabrand
Medlemsbladet udkommer

18. Copenhagen Habour Race
23. Flæskestegstur 
30. Standerstrygning 

Tjek også www.aalborgroklub.dk

 JULI:

 AUGUST:

 SEPTEMBER:

 OKTOBER:

Sculler-
instrukti on
Af Flemming Due
Nielsen, rochef

AR starter op på undervisning i single 
sculler op. Dett e sker hver onsdag 
fra den 9. juni 2010 kl. 18.00 (juni og 
august). De kompetente undervisere 
vil være Tjalfe Poulsen og Peter 
Christoff ersen.
Der vil være muligheder for at prøve 
kræfter i den brede “Hæk” eller en gl. 
sikker klinkbygget træbåd samt den 
mere moderne og hurtigere kunst-
stofb åd. Alle aldre er velkomne. - 
Evt. kontakt til Tjalfe: tgp@bio.aau.dk 

Udlån ti l ADR:
Bestyrelsen har beslutt tet, at ADR 
kan låne “Skrald”, “RB68” og “Frem” 
på hverdage i tiden mellem 15.00 og 
17.00. Det evt. udlån skyldes spidsb-
elastning i ADR. pga. stor aktivitet. 

 
Vedrørende 
moti onsturnering
Af Jens Brandt 

I Aalborg Roklub er der pr. 1. juni 
roet 11.102 kilometer af 119 roere. 
Gennemsnit pr. roer er 93,29 kilome-
ter.
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Af John Fjelsted Larsen

Ja, det kan man da - specielt hvis man 
starter i Frederikshavn. 
Som tidligere annonceret bliver 
august måneds madpakketur udvidet 
til en weekendtur med overnatning.
Start lørdag den 21. august kl. 09:00 i 
Frederikshavn Roklub - en ca. 35 km 
rotur langs kysten til Skagen med 
frokost i Ålbæk. Hvis vejret er til det, 
måske en tur ud til grenen.  Forven-
tet ankomst til Frederikshavn søndag 
sidst på eftermiddagen.
Vi kan måske overnatt e i sejlkubben i 
Skagen - der er også noget shelters - et 
eller andet fi nder vi på.
Vi medbringer fælles mad til morgen 

og frokost - og 
fi nder en middag 
lørdag aften ude 
i byen. Turen vil 
foregå i 2-åres 
inriggere - 4-åres er 
ikke velegnet til en 
så lang tur på åbent 
vand. Vi har lånt 3 
både i Frederik-
shavn Roklub, så 
indtil videre er der 
plads til 9 mand.
Vi afh older fælles 

planlægningsmøde i klubben 17. 
august kl. 20:00, hvor vi aftaler indkøb, 
fælles transport og andre detaljer.
Hvis vejret ikke vil, som vi vil, så 
iværksætt er vi plan B og fi nder en tils-
varende tur på en læ-kyst - og ja, vi ror 
også selvom det bliver regnvejr.
Tilmelding på opslag i klubben senest 
12. august.

Kan man ro 
ti l Skagen..?
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Det var en af de der tidlige dage i maj, 
hvor luften stadig var klar og himlen 
høj. Himlen changerede i blå farver 
kun afb rudt af enkelte dunklatt er af 
skyer.   Det var en af de dage hvor 
vandet på fj orden artede sig fra sin 
bedste side. Vandet var fuldstændig 
blankt, og enkelte hornfi sk dansede 
af og til hen over overfl aden. Det er 
sådan en dag, hvor man føler at livet 
virkelig er værd at leve, at man ople-
ver en dimension, som kan være svær 
at beskrive; men bare bekræfter én i at 
det at ro kan give én af de oplevelser ,  
der skal til for at gøre en høj af glæde 
over at være til. Vi havde været på en 
længere tur syd om Egholm, havde 
rundet den 4. bøje og var att er på 
vej hjem i et glidende tempo – farten 
var høj, og båden skar fi nt igennem 
vandet. Strømmen var med os, og det 
gik hurtigt hjemover. 
Da vi nåede Norden, svævede noget 
stort hen over vore hoveder. Vi troede 
i forbifarten, at der var tale om en stor 
Svartbag, men kunne alligevel ikke 
helt få det til at stemme – der var 
noget anderledes ved den fugl. Ca. 50 
m. efter at, fuglen havde passeret os 

slog den kløerne ud og rett ede dem 
mod vandoverfl aden. Kløerne slog til 
i overfl aden og trak en stor hornfi sk 
med sig op ad vandet, og det stod nu 
klart at det var en fi skeørns fangst 
af middagsmaden, vi var vidne til. 
Den var snart omgivet af skrigende 
måger, men fortsatt e ufortrødent sin 
færd for at indtage sin fangst andet-
steds. Fiskeørnen er en hyppig gæst 
i forårsmånederne. Så sidder man en 
af de dage og ser ud over fj orden, er 
det næsten sikkert, at man vil få øje 
på sådan en fætt er.  Den har lange 
vinger og en karakteristisk fj erdragt 
med hvid underside og mørk over-
side. Og så kan den nemt forveksles 
med en stor måge. Et større antal 
skandinaviske fi skeørne trækker 
gennem landet forår (april-maj) og 
efterår (august-september). Fiskeør-
nen yngler normalt ikke i Danmark, 
bortset fra enkelte i det nordjyske. 
De er på træk til andre dele af Skan-
dinavien. Fiskeørnen er i øvrigt en 
af ”muserne”, dvs. de kan stå stille 
i luften og overvåge området. Det 
samme kan musvågen og tårnfalken.
Så brug også tiden på vandet til at se 
efter, hvad der forgår i luften. Det kan 
give en herlig oplevelse som denne.

Fiskeørn
på jagt

Af  Niels Østergård
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Kaniner i
balance Pott emesteren gør klar ti l aft enens instrukti onstur for 2 af årets 

kaniner Ole Sloth på ett en og Erik Myrhøj som tagåre.
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Af Flemming Due Nielsen

Aalborg roklub deltog den 2. maj 2010 
i den internationale Bagsværd regatta 
i 8+ masters.
Masters er jo et løb for seniorroere, 
hvor man igen kan få glæden ved at 
deltage i løb i outrigger og på en rigtig 
bane. 
Vi var: Hans, Aage, Roar, Niels, Poul, 
Bernhard, Mikael, Jens samt under-
tegnede.
Jeg havde forinden taget kontakt til 
Olav i Bagsværd. Her modtog vi stor 
hjælp. Vi kunne låne Bagsværds 8+, 
hvilket betød, at vi ikke behøvede at 
tage en stor 8+ med helt til Bagsværd.
Ved vores ankomst til Bagsværd var 

der sol og helt blankt vand. Det var 
altså en dejlig fornemmelse at opleve 
igen. De fl este på holdet havde i fl ere 
tilfælde roet mange løb på samme 
sø, andre havde boet i København og 
derved trænet på søen. Med andre ord, 
vi stod bare og sugede vores oplevelse 
til os. Der er altså smukt på Bagsværd.
Snakken gik på, hvornår man sidst 
havde roet her, hvilket vi ikke helt 
kunne huske - et var sikkert, det var i 
det sidste årtusinde - hvor er de år lige 
blevet af? 
Nå - vi fi k trimmet vores båd og gik 
til sagen med en professionel attitude. 
Holdet var jo blevet samlet 3 år tid-
ligere, hvor det blev fejret, at det var 
40 år siden, at vi havde en klubotter 
på landsholdet. Efterfølgende var der 
blevet trænet et par gange om ugen. 
Dette både vinter- og sommertræning. 
Vi har faktisk en bruttotrup på 12 
mand, hvilket bevirker, at vi altid er  
et helt hold til træning. 

Bagsværd Regatt aen 2010
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Der er et naturligt hierarki på holdet. 
Forfatteren af denne artikel kun er 55 
år og dermed yngste mand.Det kan 
godt være hårdt altid at skulle bære 
årer osv., men man må jo slide i det, 
indtil man modtager anerkendelse og 
derved bliver i et med holdet. 
Lørdag kl. 17.00, skulle vi i løb. Der 
var 11 hold tilmeldt. Vi blev inddelt 
efter en i forvejen godkendt inddeling. 
Speciel fornemmelse at glide ind til 
starteren og melde til i løbet ca. 5 min. 
før. Jo - man kunne godt begynde at 
fornemme den knyttede næve i maven. 
Kort forinden havde vi været nede ved 
starten til 2000 m. Her kiggede vi op 
mod målet. Alle blev enige om, ”der var 
sgu langt”. Vi skulle kun ro 1000 m. 
Så kom indkaldet - vi skulle være 
på bane 3. Klarmelding fra starte-
ren med et efterfølgende ”attention 
GO”. Vildskab var der ikke tale om, 
men vi havde en rigtig god start og 
en god overgang til banetempo. Fak-
tisk husker jeg ikke, at vi slog imod til 
nogen af siderne på noget tidspunkt. 

De indgåede aftaler blev holdt hele 
vejen, og da Hans råbte 750 m. gik 
holdet samlet op og afsluttede med en 
god slutspurt. Klokken ringede da vi 
passerede målet og man sad tilbage, 
forpustet, men med et tilfreds smil - 
”vi var sgu i gang igen”. Hans måtte 
endda råbe ”sæt i”, idet vi var tæt på 
brinken for enden af søen. Nogle vil jo 
pga. det jo nok tænke, at vores spurt 
havde været for god,  siden han måtte 
komme med den kommando. 

Vi vandt ikke løbet, men efterfølgende 
sad vi og nød en velfortjent øl på sejrs-
skamlen efter løbet. Det var en dejlig 
dag. Vi havde sol og blankt vand og 
vi havde netop overstået 1000 m. Man 
var tæt på at være ”høj”.

Sidst jeg stod på denne skammel var 
i 1983. Nu stod man her igen - denne 
gang med en øl i hånden. Det var dog 
samme gode fornemmelse. Planen for 
resten af sæsonen er, at vi deltager i 
Copenhagen Harbour race og Aalborg 
regattaen.
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Af John Fjelsted Larsen

Ja, hvis klubbens medlemmer bruger
timerne som hjælpere til Aalborg 
Karneval , så er det kontante udbytt e 
11.500 kr - for så vidt ikke nogen fyr-
stelig betaling for weekend- og natt e-
timer.
Jeg deltog selv som hjælper i årets 
karneval  sammen med vel mindst 20 
andre fra Aalborg Roklub – de færre-
ste af lyst, men snarere fordi det alter-
nativt ville koste klubben et væsentligt 
større beløb i bod, hvis ikke de aftalte 
timer blev leveret.
Det fi k nogle af os til at tænke over, 
om ikke pengene kunne skaff es på 
en anden måde, som var sjovere og 
måske lidt mere roklub-agtigt.
11.500 kr – det er ca det samme som 
7 nye medlemmer, der betaler kontin-
gent i et år – og så skal der ikke meget 
matematik til at regne ud, at 14 med-
lemmer giver 23.000 kr, 21 medlem-
mer giver 34.500 osv.
Det begynder snart at ligne en guld-
grube – skulle vi ikke se lidt på det i 
stedet for?
Rekrutt ering og fastholdelse af nye 
medlemmer har i mange år været et af 
klubbens  problemer – de gamle med-
lemmer har ikke ligefrem stået i kø 
for at hjælpe til med  hverken roskole 
eller efterfølgende kaninroning.
Hvis vi nu dropper det karneval og 
satser på rekrutt ering og fastholdelse 
af nye medlemmer, så tror jeg på, at 
det er muligt at mobilisere de samme 
200 timer til dett e i stedet for. Og det 
vil da unægtelig være et skridt på 
vejen.

Næste år fejrer vi klubbens 125 års 
fødselsdag – 25 nye medlemmer vil  
være en passende fødselsdagsgave. Et 
ambitiøst mål, javel – men ikke nød-
vendigvis uopnåeligt.
Jeg kan se mindst 3 nye instruktører, 
som vil bidrage, og mon ikke der kan 
fi ndes nogle gamle instruktører, som 
vil have en sidste tur i manegen . De 
200 karnevalstimer burde så kunne 
veksles til styrmandstimer, så de nye 
medlemmer også kan komme ud at 
ro. 
Vil du være med? – tænk over det, og 
kom så ud af busken . . . 

God sommerferie

Hvad kan man få for 200 ti mer?

Karnevalsplakaten 2010 tegnet af Jacob Rantzau
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Ove Thomsen
90 år
Af Anders Enghave, 
Freddy Schnoor og 
Holger Tromholt

Klubbens medlem nummer 3, Ove 
Thomsen fyldte den 3. juli 90 år. Ove, 
der blev meldt ind i Aalborg Roklub 
den 1. januar 1958,  har således været 
medlem af klubben i mere end 50 
år. Ove blev hædret af klubben ved 
fødselsdagsfrokosten forrige år. Ved 
denne lejlighed kunne vi glæde os 
over Ove’s causeren over de 50 festlige 
år, han kunne se tilbage på, med en 
masse gode og sjove kammerater. Vi 
fi k lige repeteret en lang række navne 
på de kammerater Ove havde roet 
med: Kringeling, Ajs, Skrald, Nitt e, 
Schølle, Kanolle, Smækker, Buff as og 
mange fl ere.
Ove Thomsen blev  ret kort efter sin 
indmeldelse valgt ind i klubbens 
bestyrelse. Det var i Ib Stett ers for-
mandstid. Ove blev materialeforval-
ter med Ib Stentoft som 2. violin. I 
kaproningsafdelingen vakte det stor 
glæde. Årsagen var, at Ove via sine 
forbindelser inden for værktøjsbran-
chen sørgede for, at vore gamle rustne 
svensknøgler m.v. blev udskiftet med 
forkromet Belzer værktøj til favorable 
priser.
Gennem mange år dyrkede Ove 
morgenroning med en lang række 
af klubbens koryfæer, ligesom han i 
en årrække hørte til den faste stok af 

roere, der hvert år roede langtur på 
Silkeborgsøerne. En gammel tradi-
tion, der er for de udvalgte, og som 
stadig praktiseres.
Vi har den glæde, at Ove stadig er at 
se i klubben. Forleden tirsdag morgen 
var Ove lige nede i klubben, hvor han 
nød en morgenbitt er med vi  gamle 
rokammerater. Som altid - slagfærdig 
og i godt humør.
Der går stadig frasagn om dengang 
Ove fyldte 50, og rokammeraterne 
stod udenfor Oves dør og skulle til 
at synge fødselsdagssangen. De blev 
imidlertid afb rudt af Berg Bach, der 
først skulle afl evere en bakke æg til 
køkkenet. Der var nemlig sket det, at 
da Ove blev 40, blev der ikke serveret 
” Smilende æg ” som sig hør og bør. 
Det ville Berg Bach ikke risikere skulle 
ske igen !
Vi er sikre på, at Ove kunne under-
holde os med en stribe af sjove 
hændelser fra sit lange ro-liv. Ved 
fødselsdagsfrokosten fortalte han om 
oplevelsen i fi nnebadet, hvor en kam-
merat lidt blæret fortalte efter ferien, 
at han havde været i Baden Baden, 
hvortil Leo Qvist, fra sin faste plads 
på øverste bænk, bemærkede, at han 
havde været i Løkken Løkken. Vi fi k 
også den historie fra en Silkeborg-
tur, hvor roerne var inde et sted og få 
eftermiddagskaff e, og blev betjent af 
en sød ung pige, hvortil Ajs bemær-
kede: Hellere en lårkort pige end en 
højrøvet tjener.
Ove er et strålende eksempel på den 
type Aalborgroer, der gør Aalborg 
Roklub til noget specielt, og selvføl-
gelig har han sørget for, at Thomsen 
Junior også har lært lært at håndtere 
åren på Limfj ordens vande.
På Aalborg Roklub og  rokammera-
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ternes vegne ønskes du rigtig hjer-
telig tillykke med fødselsdagen, og 
vi satser på, der venter dig mange 
hyggelige stunder forude – enten på 
bænken i omklædningsrummet eller 
under mere festlige former.

Arent Plesner
75 år
Af Martæng og Negro

En gang roer altid roer, sådan kan 
man roligt betegne Arent. Vi har kendt 
Arent fra ungdommens tidlige år, 
hvor vi var sammen i ungdomsafde-
lingen. Den fritid, vi havde sammen, 
blev tilbragt i Roklubben.
Igennem årene blev det langture, 
der optog weekenderne med dej-
lige ture til vort hus i Ryå ( Trøstens 
Bolig ) i Ryå, samt Gjøl, hvor kroerne 
de pågældende steder blev stederne, 
hvor tangoen samt wienervalsen blev 
trådt med de lokale skønheder, og 
ofte med det resultat, at det førte til 
ægteskab for nogle af de mest aktive 
charmører. Det blev dog ikke en af de 
lokale skønheder, der scorede Arent. 
På en af hans mange langture roede 
han Mors rundt. Her var det, solen 
skinnede på ham - idet den unge vel-
trænede snedkersvend og langturs-
roer fi k øje på  smedens datt er, den 
skønne Gerda fra Øster Jølby., der 
selvfølgelig ikke kunne stå for den 
kønne rosvend.

Kaproning fi k også fat i Arent men 
førte ikke til de store resultater, det 
lod han sin broder Henning om.
Derimod blev det vægtløftning i 
Jyden, inspireret af arbejdskammera-
ten Erik Buus. Der førte til et Dansk 
Junior Mesterskab.
Roning dyrker Arent stadig,til trods 
for de skavanker, årene har ført med 
sig.
Vi der har kendt dig igennem alle 
årene, ønsker dig et stort tillykke med 
de 75 år, og glæder os til mange åretag 
endnu i samme båd.

Mr. GAR
65 år
Af dine rokammerater 
på eftermiddagsholdet 
og redaktionen !

Michael Richter fyldte den 3. juli 65 
år. Michaels karriere i Aalborg Roklub 
går helt tilbage til først i 60 erne. Han 
startede som ungdomsroer,  og alle-
rede dengang kunne jeg forudse, at 
den unge, aktive knægt ville få en 
strålende fremtid i Aalborg Roklub. 
Som voksen blev Michael kaproer 
under Frank Pedersen. Hvor Michael 
sad på forskellige fi rere og vandt 
sejre med bl.a. med blandt andet Erik 
” Long Food ” Kjær, John Kindberg, 
Jens ” Sigfred ” Hansen, Frank ” Fran-
kieboy ” Sørensen, Niels Erik ” Niller 
” Pedersen, Frede Hansen m.fl . Senere 
kastede Michael sig over langtursro-
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ning.
Michael hører til den inderkreds af 
roere, der med baggrund i sit mange-
årige medlemskab har et indgående 
kendskab til klubbens traditioner og 
historie. Med sin adfærd er han i aller-
højeste grad medvirkende til at bevare 
den sammenhængskraft, der gør Aal-
borg Roklub til det den er. Eksempel-
vis var Michael vel initiativtageren 
til, at der blev taget et fællesbillede 
af klubbens medlemmer ved fødsels-
dagsfrokosten for et par år siden. 
Michael er stadig aktiv mht.  at 
udbrede rosportens herligheder til 
jævnaldrende, hvilket betyder med-
lemstilgang af særdeles værdifulde 
nye roere. 
Overlærer Richters kritiske, 
overraskende,originale og spøjse 
indlæg i klubbladet - ofte i føljeton-
form - er således med til fremme 
rosvendenes almene dannelse og 
medvirkende til en udbredt interesse 
for klublivet. Ikke kun på skrift, men 
også i tale markerer Michael sig. I en 
periode i sidste sæson, hvor Søsports-
vej var ufremkommelig p.g.a. par-
kerede biler i begge sider, benytt ede 
Michael sig af sit netværk og så blev 
der få dage efter p - forbud i den ene 
side af gaden  - sådan !
I de sidste mange år har Michael 
været aktiv eftermiddagsroer, og 
ikke mindst i sin periode som GAR 
formand var han særdeles populær 
med rigtig mange gode initiativer. 
For udenforstående kan GAR`s gene-
ralforsamlinger udarte sig til det rene 
” Halløj på badehotellet ”. Hvor det 
jo gælder om at slå formanden ud 
af kurs. Få kender klubånden som 
Michael og evner underdrivelsens 
kunst som han. Så hverken forslag 

om fanebærerrollator med bakgear 
eller indførelse af GAR`s eget orkester 
kunne slå ham ud. 
Vi satser på at skulle strides med dig 
mange år endnu !

Aage Nielsen
65 år
Af Niels Erik Hofman

Aage  blev medlem af AR i 1970, og 
han fi k snart smag for  kaproning. I 
1973 var han på klubbens letvægts-
fi rer sammen med Leif Jørgensen, 
Hans Nygaard, Roar Clausen og styr-
manden Henning Nielsen. Denne 
fi rer vandt fl ere løb i Sorø og Viborg i 
denne sæson.
Senere blev Aage sekretær i bestyrel-
sen, og han har desuden været med i 
diverse udvalg.
Tidligere var orienteringsløb en disci-
plin som blev dyrket i AR i vinter-
halvåret. En lang årrække fra 1983 og 
frem ad var Aage den der utrætt elig 
stod for  O-sektionen og arrangerede 
undervisning, løb og sågar klubme-
sterskaber, foruden at han selv deltog 
i løbene, og selv blev klubmester. 
Interessen for kaproning har også 
udmøntet sig i, at Aage nu i mere 
end 20 år, har været den ene af AR’s 
medlemmer i Aalborg Regatt a Udval-
get. Her har han lagt et stort arbejde 
i arrangementet af den årlige Aalborg 
Regatt a. Da der blev afh oldt landsmo-
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tionsstævne i Aalborg, var det også 
Aage der ”opfandt” et system på com-
puteren, med hvilke han kunne holde 
styr på tider og på de mange hold, der 
roede i de disponible både.
Aage er gift med Jytt e og sammen 
har de to piger. Ro-generne er gået 
i arv til den ene af pigerne, så Aage 
har sammen med datt er og svigersøn 
roet i fl ere fremmede farvande, såsom 
Århusbugten og Østersøen omkring 

Bornholm.
Klubbens veteran ott er, som nu roer 
sin tredje sæson for fuld damp, har 
Aage som trofast og værdsat deltager. 
Også i GAR er Aage aktiv, idet han for 
tiden er sekretær i GAR’s bestyrelse.
Aage er med andre ord en rigtig aktiv 
Aalborg roer, en god kammerat, og en 
man ikke går forgæves til, når opga-
ver skal løses.
Til lykke med de 65 år.

Medlemsmødet onsdag 16. juni
Af Anders Orum
 (- forkortet af red.)

 
Formanden bød de 
43 fremmødte med-
lemmer velkommen 
og præsenterede 
programmet samt 
nævnte, at tidsram-
men var to timer. 
Inden mødets egen-
tlige start overrakte Karsten Holt 
Tjalfe Poulsen de fl asker vin, som 
vinbonden ikke havde fået frem til 
geneonsdagralforsamlingen. Tjalfe 
modtog fl askerne for sit arbejde som 
rochef i den foregående bestyrelse. 
Endvidere fi k Tjalfe overrakt guldnå-
len for roning i sidste sæson. 
Karsten præsenterede to IT initiativer: 
Der bliver etableret trådløst netværk 
i ARs bygning, og der planlægges IT 
kurser i vinterhalvåret. 
Karsten kastede et blik tilbage på akti-
viteterne efter generalforsamlingen 
og roste i den sammenhæng medlem-
merne for det store fremmøde og det 
høje aktivitetsniveau på Store Ren-

gøringsdag samt for det talrige frem-
møde ved standerhejsningen, der fi k 
et smukt forløb.
Karsten gav ordet til Simon, der kort 
gjorde status over klubbens øko-
nomi: Primo juni var der god balance 
mellem budgett et og de afh oldte 
udgifter. AR har brugt ca. halvdelen 
af vedligeholdelsesbudgett et. AR har 
nogle økonomiske udstående med 
Aalborg Kajakklub og Aalborg Dame 
Roklub efter etableringen af det nye 
ventilationssystem i motionsrummet. 
Udgifterne (efter at det kommunale 
tilskud er trukket fra) fordeles med en 
tredjedel til hver af klubberne. Denne 
oplysning fi k retfærdighedens harme 
frem i et medlem: Damerne sveder 
så meget, at de skal betale mere end 
en tredjedel. (Medlemmet har tænkt 
mere i økonomi end i, hvad der frem-
kalder sved). 
Simon fortalte videre, at behold- 
ningen af drikkevarer er nede på et 
minimum i depotet. Herefter frem-
lagde han regnskabet for hvert af de 
afh oldte arrangementer (Store Rengø-
ringsdag og standerhejsningen), som
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han karakteriserede som meget hyg-
gelige, men underskudsgivende. 

Konti ngent og højere 
retf ærdighed
Så var det igen blevet Karstens tur 
til at træde op på podiet. Han gjorde 
status over situationen for kontin-
gentopkrævninger og nævnte, at 
bestyrelsen har lavet en liste over kon-
tingentrestanter; men listen er ikke 
endelig, da der kan være fejl pga. af 
sammenkøringer af fi ler. Pr. 10. juni 
var der 40 medlemmer i restance, og 
der var seks medlemmer, der havde 
betalt en smule for meget. De tilstede-
værende medlemmer blev opfordret 
til at komme op og kigge på listen i 
pausen. Enkelte tabte koncentratio-
nen, men genvandt den, da Karsten 
præsenterede bestyrelsens beslutning 
om at gå over til at opkræve kontin-
gent én gang om året via PBS. 
Efter Karstens præsentation kom der 
gang i diskussionen af restanter, gra-
duerede kontingentsatser og opkræv-
ningsfrekvenser. Peter Gadegaard 
argumenterede for, at alle medlem-
mer skal betale det samme i kontin-
gent, da de får den samme ydelse. Der 
var især to bekymringer i denne sam-
menhæng. For det første, at f.eks. 
studerende kunne ønske et kortere 
medlemskab end et år. Summa sum-
marum: Bestyrelsen vil behandle kon-
tingentspørgsmålet på et kommende 
møde ud fra aftenens indlæg.

Bankskift e, kontrakter, køkken 
og sponsorer
Simon og Karsten redegjorde kort for 
den bankskifteproces, vi er inde i: AR 
er ved at skifte fra Den danske Bank 
til enten Nørresundby Bank eller Spar 

Nord. Der foreligger et tilbud fra Nør-
resundby Bank, der vil give klubben 
5000 kr. som sponsorat (og betaling 
for annonce i Robladet) og gebyr-
frihed. Da AR betaler Den danske 
Bank 5000 kr. årligt, er der tale om en 
gevinst på 10.000 kr. for klubben; men 
vi skal betale for PBS. 
Spar Nord har endnu ikke fremsendt 
et skriftligt tilbud.
På grund af Erlings indlæggelse på 
Hjørring Sygehus redegjorde Karsten 
for rengøringskontrakten med IDA. 
Klubben har nu en klar aftale med 
IDA; af aftalen fremgår det specifi kt, 
hvad og hvor der gøres rent ugent-
ligt. Efter at vi har fået klarlagt, hvad 
kontrakten omfatt er, er rengøringen 
blevet betragteligt forbedret. Rengø-
ringen af omklædningsrummet for-
udsætt er, at skoene ovenpå skabene 
skal være taget ned inden der gøres 
rent onsdag eller torsdag formiddag/
middag. 
Karsten fortalte, at bestyrelsen har 
beslutt et, at Erling og en medlem med 
håndværkerkompetencer tager i IKEA 
for at se på køkkenelementer. Nyind-
retningen af køkkenet har fl ere gange 
tidligere været behandlet. 
Køkkenet laves i overensstemmelse 
med, hvad Aalborg Kommune er 
ansøgt om, og køkkenet bliver et for-
eningskøkken med en noget hurtigere 
opvaskemaskine, der er altså ikke tale 
om et ’industrikøkken’.
Niels redegjorde for initiativer vedr. 
sponsorer og annoncer. Klubben har 
fået et tilbud fra OK Benzin (der var 
omdelt pjecer på bordene) og et tilbud 
fra Energi Nord. Princippet i begge 
tilbud er, at klubmedlemmer køber 
deres ydelser hos de to selskaber, 
der til gengæld giver klubben penge. 



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

16
.............................................................................................................................................................................

Niels præsenterede sit initiativ til en 
foredragsrække om sundhed og kost 
i vinterhalvåret og nævnte, at ott e 
annoncører i Robladet er for få – og 
det vil der blive gjort noget ved!

Akti viteter på vand og land
Flemming og Niels kom begge ind på 
muligheden for at lave et brush up 
kursus i roteknik med mere. (Nogle 
fejlhørte og kommenterede et push up 
kursus).
Flemming indledte ellers sit indlæg 
med, at det pt. er urealistisk at arbejde 
for oprett else af en ungdomsafde-
ling; men at vi gerneskulle have øget 
medlemstallet med 15. Han glædede 
sig over, at Frederiks ott e deltagere i 
roskolen alle er meldt ind i klubben. 
På kaproningsfronten deltager AR i 
ott er grand prix på Bagsværd Sø og i 
Copenhagen Harbour Race. 
Efter at have fortalt, at klubbens to 
minibåde udlånes til Hadsund Roklub 
udspandt der sig en diskussion om 
salg kontra udlån. Den endte med en 
almindelig tilslutning til udlån af de 
to minibåde. 
Flemming fortalte, at bestyrelsen har 
beslutt et, at outriggerne skal være 
afriggede pr. den 1.12 i år. 
I forbindelse med aktiviteterne på 
vandet blev der fremsat et ønske om, 
at der blev lavet noget, der gjorde det 
praktisk at skylle årerne efter roning. 
Der blev endvidere fremført et ønske 
om indkøb af en ekstra vogn til toere 
som løsning på det praktiske problem, 
at der ingen vogn er tilbage til den 
sidste toer, når alle toere har været på 
vandet.
Flemming bad Peter, Peter (Laubek), 
Søren, John Terp og Niels Erik Hofman 
om at komme op for at modtage er par 

fl asker vin som tak for ekstraordinære 
indsatser. 
Steen opresumerede de kommende 
arrangementer: Sankt Hans, Fødsels-
dagsfrokost, fl æskestegstur og for-
talte, at bestyrelsen har beslutt et at 
udsætt e kanindåben til jubilæumsåret, 
så årets kaniner kan døbes som ’jubi-
læumskaniner’. En anden, mindre 
væsentlig grund til dett e er sammen-
faldet med Aalborg i Rødt, hvor AR 
har en aftale sammen med Ægir. Steen 
efterlyste idéer og ønskede nedsæt-
telse af et ”Aalborg-i Rødt-udvalg”. 
Han nævnte endvidere bestyrelsens 
nej til at holde årets regatt afest. Med 
hensyn til Tall Ship’s Race og Grøn 
Koncert deltager AR med de medlem-
mer, der skriver sig på. 
Anders afslutt ede mødets første del 
med at læse op fra Odysséens 10. 
sang, der fortæller om en rotur med 
landgang. 
I pausen blev der solgt øl, vand og 
madder med ost og rullepølse. Det at 
der skulle betales medførte ikke vold-
somme reaktioner, men fornuftige 
samtaler i køen.

Jubilæum på 
”elefantkirkegården”
Efter pausen præsenterede Anders 
bestyrelsens foreløbige idéer til jubi-
læumsaktiviteter og takkede JohnTerp 
og Peter Laubek for deres initiativ til 
en jubilæumspublikation.
Idéerne er: En fødselsdagsfrokost 
langt ud over det sædvanlige, eventu-
elt en festmiddag udenfor huset; et ar-
rangement med riverboat jazz, indkøb 
og dåb af en ny gig-fi rer (da GAR 
har set bedre dage), ott er kaproning: 
jubilæumsott eren mod en (eller fl ere) 
ott er(e) bemandet med andre, gerne
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nyere medlemmer; udsmykning af 
opholdsstuen; foto af fl est mulige 
medlemmer i både på vandet à la det 
klassiske fotografi  i forbindelse med 
masseroningsaktivitet. 
Herefter fi k Peter Laubek ordet for at 
fortælle om planerne med jubilæums-
skriftet. Der er lavet en oversigt over 
indholdet i skriftet og Peter har for-
slag til forfatt ere af de enkelte kapitler. 
Jubilæumsskriftet skal både fortælle 
historien om de forskellige aktivite-
ter gennem de 25 år og fungere som 
opslagsværk med eksakte oplysnin-
ger om, hvad der er sket i de enkelte 
år. (Eksempelvis kan John Fjeldsted 
skrive om langtursroning). I forbin-
delse med jubilæet arbejder John Terp 
og Jens Brandt på at skrive de gamle 
bådes historie, der skal trykkes i et 
særskilt hæfte.
Peter kunne også fortælle, at GAR vil 
give et tilskud på 20.000 kr. til pro-
duktionen af jubilæumsskriftet, og 
at de gamle aalborgroere vil bidrage 
til at få trykningen billigt. Diskus-
sionen kom til at handle om følgende 
emner: Jubilæumssponsorer, tilskud 
fra Aalborg Kommune, genoptryk af 
bogen om klubbens 100 års jubilæum, 
en ny klubsang, en ny billedserie om 
roning efter år 2000 til ophængning i 
opholdsrummet, ophængning af en 
båd under loftet, jubilæumsfesten 
(indhold, karakter og pris), ekstraor-
dinært jubilæumskontingent.
Om jubilæumssponsorer, herunder 
C.W. Obels Fond, kunne Karsten i for-
bindelse med forslag fra Peter Gade-
gaard oplyse, at der er en lille gruppe 
medlemmer, der arbejder med dett e. 
Et genoptryk med rett elser af 100 
års jubi-skriftet bliver ikke taget op i 
bestyrelsen, da det vil koste langt mere 

end klubben vil kunne betale. Forsla-
get om en ny klubsang (der er lett ere 
at synge) behandles af bestyrelsen; 
problemet med at erstatt e den gamle 
klubsang er dens aff ektive værdi.
John Fjeldsted påtog sig at stå for en ny 
billedserie. Ophængning af en sculler 
under loftet (eller en anden udsmyk-
ning med båderelaterede elementer) 
arbejdes der videre med i bestyrelsen. 
Med hensyn til jubilæumsaktiviteter 
lagde Frederik ud med, at klubben 
skal begrænse sig til to arrangemen-
ter, et rosportsligt og et selskabeligt. 
Det rosportslige kunne være Aalborg 
Harbour Race for 10-15 ott ere fra hele 
landet, det selskabelige kunne være en 
kulturelt markant fest, der gav genlyd 
(og presse) i større omfang. Idéen 
med Aalborg Harbour Race blev godt 
modtaget. Idéen med festen vakte 
megen diskussion og kaldte minder 
om svundne tiders fester frem. Den 
linje, der kom til at tegne sig peger 
på en fest for klubbens medlemmer 
(med koner og kærester), uden store 
og dyre musiknavne, men med jazz 
(forankret i klubmedlemmer), med 
mad udefra og spisning i en ryddet 
og pyntet bådehal og hele festen til 
en pris på mellem 300 og 400 kr. I 
stedet for et jubilæumskontingent, der 
pålægges alle medlemmer, vil besty-
relsen lige tage etablering af en konto 
til frivilligt jubilæumsbidrag op på et 
kommende møde. 
Set fra bestyrelsens synsvinkel var 
det et særdeles godt og konstruktivt 
møde med hensyn til dialog med og 
forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen ønsker alle
en god sommer..!
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Af Simon Stubben

Der var blå himmel, temperaturen 
sneg sig over de 20 grader og vinden 
var meget let - fantastiske forhold 
til en god rotur. Dett e var dog ikke 
planen. 8GP holdet, der inkluderede 
undertegnede, skulle til Maribo for 
at repræsentere Aalborg Roklub ved 
Maribo Regatt a 2010. Dagen før havde 
vi pakket bådene, så vi skulle bare 
troppe op med madpakker, skiftetøj 
og rodragt og så var det ellers bare 
afsted. 365 km. og godt og vel 6 timers 
køretur i den lejede mini-bus ventede. 
Godt at man havde en eksamen, der 
alligevel skulle læses op til.

Til roning klar
Vi var det første udefra kommende 
hold, der ankom til Maribo Roklub. 
Matt e og øre efter den lange køretur 
slæbte vi bådene ned fra traileren 
og drog derefter op til vores van-
drerhjem. Om morgenen gjorde den 
medbragte morgenmad, bestående af 
hvidt brød, marmelade og chokolade, 
præcis hvad den var medbragt for og 
mætt ede alle mand, så efter denne fi k 
vi pakket sammen og iklædt os vores 
ro-trikott er. Der herskede generelt 
god stemning, folk glædte sig til at 
komme på vandet, og trikott erne fi k 
ligesom en holdfølelse frem. Desuden 
kan man da heller ikke andet end 
smile af én, der trasker rundt i sådan 
et stykke tøj.

Ro væk
Vi havde 5 både med på turen: En 
Ott er, en dobbeltfi rer, en dobbelt-
sculler og 2x singlesculler. Alle både 
undtagen ott eren kom i vandet fra for-
middagen og for dobbeltfi reren, som 
jeg var en del af, var det allerførste 
gang med den besætning. Bedre sent 
end aldrig. Det var i hvert fald vig-
tigt lige at få mærket hvordan båden 
gik. Fra morgenstunden havde vejret 
tilsmilet os endnu engang, og solen 
skinnede fra en skyfri himmel. Der var 
dog blevet lovet en frisk vind, lige i 
tidspunktet for regatt aen, hvilket blev 
til at mærke. Maribo Roklub ligger 
et fl ot sted og har en rigtig god sø til 
roning. Der var markeret 5 baner og et 
område til opvarmning til reggatt aet.
Det første løb vi medvirkede i, var 
ott erløbet, bestående af 5 hold fra 2. 
division. Vi var alle tændte og klar, 
og da vi endelig efter opvarmningen 
lå side om side med de andre hold 
kunne man mærke spændingen. 
“Att ention”... “Go!” blev råbt af dom-
merbåden og 3 korte og 10 stærke satt e 
båden i en god fart. Vi fi k en udmær-
ket start og lagde os solidt på en 3. 
plads fra starten. Det var surt at kunne 
fornemme 1. og 2. pladsen trække fra, 
men der var ligesom ikke så meget 
andet at gøre, end at koncentrere sig 
om at hive i åren. Det var til gengæld 
rart, at man i det mindste kunne se 
de andre bagved, og vi endte da også 
med at hive en rigtig fi n 3. plads hjem.

Efter frokost og efter at have slæbt 
ott eren på traileren igen, var det tid 
til at dobbeltfi reren skulle på vandet. 
Dett e var et fedt løb at medvirke i, 
da vi bogstaveligt talt fi k kamp til 
stregen. De andre både fi k en bedre 

Mit første 
regatt a
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8GP i Maribo
Af Jens Brandt

Vi opnåede fl g. resultater:
3. plads i 8+
2. plads i 2x  - Peter og Jens
4. plads i 4x – Torben, Simon, 
 Simon og Frederik
3. plads i 1x - Anders
3. plads i 1x - Bernd
Samlet en 3. plads i M2. div. 8GP

start end os, og vi startede derfor på 
en 4. plads. Med slid kunne man for-
nemme, at vi indhentede 3. pladsen, 
som tydeligvis mistede kræfterne. 
Idet vi var på side med dem, tabte jeg 
desværre en åre, som dog hurtigt blev 
samlet op igen, men de par sekunder 
gjorde, at vi tabte med 0,43 sekund. 
Ærgeligt.
De to singlescullerer fi k begge 3. plad-
ser og heldigvis fi k dobbeltsculleren 
en 2. plads, så vi alt i alt endte med 
en god placering som 3’er. Med den 
smule træning på vandet, var det god-
kendt.

Det er vel
Efter at hver båd havde roet sit løb, 
fi k vi skruet riggerne af og smidt dem 
op på traileren. Det sidste løb var 
først færdigt sent, så kl. blev 18, før vi 
forlod Maribo for denne gang. Det var 
virkelig en god oplevelse at være del-
tager i et regatt a. Jeg håber, at Aalborg 
Roklub får fokus på at få fl ere nye – 
og specielt yngre – kørt ind på 8GP 
holdet, da dett e vil gøre meget for at 
lysten og mulighederne til træning er 
større. Til sidst vil jeg gerne sige tak 
for en god tur!
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Ny 
sponsor
Af Hr-chef
Niels Østergård

Benzinselskabet
OK og Aalborg
Roklub har ind- 
gået en aftale 
om sponsor- 
støtt e. Sponsoratet
giver mulighed for at alle i klubben 
kan være med til at støtt e klubben, 
når der tankes brændstof hos OK.
Hver gang der tegnes et nyt OK – ben-
zinkort, og der på kortet er købt 500 
liter brændstof ja så udbetales der pr. 
kort 200 kr. excl. moms til Aalborg 
Roklub. De 500 liter brændstof skal 
købes indenfor ét år fra kortets opret-
telsesdato.
For alle liter brændstof, der købes på 
kortet, udbetales der 5 øre pr. liter 
brændstof.
For allerede eksisterede kort udbe-
tales der 5 øre pr. liter brændstof. Det 
kræves blot en ændring af kortets 
tilhørsforhold. Dett e kan gøres ved 
kontakt til OK enten via deres hjem-
meside eller pr. tlf.: 70 10 20 33. I den 
forbindelse skal vores sponsornum-
mer 56 03 37 opgives.
En gang årligt overføres det samlede 
beløb til Aalborg Roklub.
I roklubben vil du fi nde bestillings-
formular til et OK-kort. Sponsornum-
meret er påklæbet på side 2 i folderens 
nederste højre hjørne. Er nummeret 
ved en fejl ikke angivet, så skriv vores 
sponsornummer i feltet: 56 03 37.

Tak for en fi n tur i 
“Kanolle” 10 maj 2010
Jeg vil gerne kvitt eren ved at invitere 
til roning på Mariager Fjord.
Lån af både til langture - som angivet 
på www.hobroroklub.dk -er naturlig-
vis altid en mulighed, men derudover 
vil vi gerne have selskab på vores 
“Rundstyk’roning” - søndage kl. 9:00,
hvor vi oftest har 5-10 inriggerpladser 
i overskud.
 Kaff e og brød indtager vi undervejs, 
typisk omkring Katbjerg Odde - frem 
og tilbage 13 km -;men har vi gæster, 
kan turen evt. forlænges til Mariager - 
frem og tilbage: 22 km.
Får nogen lyst at deltage, er I velkom-
men til at kontakte mig.
 
De bedste ro-hilsner
Gerhardt  . Materielforvalter
Hobro Roklub
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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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Thanks...
Af Jens Brandt

I starten af maj måned havde klubben 
besøg af Canadisk senior-B roer (på 
det Canadiske U23-landshold). Travis 
deltog sidste år ved U23-VM på den 
canadiske letvægtfi rer.
Han var i Aalborg i to uger, og vi 
gjorde, hvad vi kunne for at han skulle 
føle sig velkommen og holde sin form 
ved lige.
Aalborg Roklub stillede materiel og 
træningsfaciliteter til rådighed for 
Travis, og Morten Wendt var så venlig 
at tage Travis med ud sammen med 
sine junior drenge.
Travis var i Aalborg for at besøge sin 
kæreste Kate, der ud over at læse et 
semester på vores universitet, træner 
under Morten Wendts vinger. Kate 
er en meget talentfuld Canadisk roer. 
Kate rejser tilbage til Canada i slutnin-
gen af juni, hvor hun skal til udtagelse 
til den Canadiske landshold i roning.
Jeg videresender hermed en hilsen fra 
Travis.

Sorry for the delayed 
response Jens 
Rowing at your club was very nice. I was 
very delighted with how you and your club 
members made sure that we had every-
thing we needed. If any of your members 
are coming to the World Masters Cham-
pionships this year, be sure to send me an 
email (the championships are hosted in my 
city this year). Your club was a lot fancier 
than mine, and very classy. I really liked 
how you could row for very long distances 
as well, as at my club you have to stop 

every two kilometres. Thanks once again 
for having me.
On a personal note, I am heading to the 
Henley Royal in two weeks to race with 
my university crew. If I am ever in North-
ern Denmark again, I will be sure to 
pop in, and I continue to tell people how 
pleased I was at your hospitality. 
 Your friend in rowing,
 Travis

Billeder
 - AR i det nye årtusinde
Af John Fjelsted Larsen

Vi har på første sal mange billeder fra 
“de gode gamle dage” - fi nt nok, for 
det er en væsentlig del af fortællingen 
om Aalborg Roklub. - men skulle vi 
ikke til jubilæet næste år også fortælle 
historien om “AR i det nye årtusinde”  
med en fotokollage eller to.
Jeg har en del billeder selv - naturligt 
nok mest fra arrangementer, roture, 
hvor jeg selv har deltaget - så der er 
brug for dine billeder også.
Brug en regnvejrsdag her i sommer-
ferien til at kigge arkiverne igennem. 
Alt, som fortæller en historie kan 
bruges - daglig roning, madpakke-
ture, Aalborg Regatt a, morgenroning, 
8 Grandprix, ergometerroning, vinter-
klargøring, GAR fester, fødselsdags-
fokost, lange ture, korte ture, ferieture, 
oversvømmelser, forårsklargøring etc.
Vil du være med, så send billederne til 
mig på jfl @hypnox.dk - med informa-
tion om tid og sted.
Har du lyst til at være med til at lave 
kollagerne - evt. kendskab til noget 
velegnet software, så kontakt mig på 
samme mailadresse eller tlf. 60506250.
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 at Roar forleden tog en gruelig 
hævn overfor redaktøren. Han åbnede 
døren ind til saunaen, der var tæt 
besat med torsdagsroere og meddelte, 
at han havde et indlæg til Har I hørt: 
- at Peter Laubek både kunne være 
rotur syd for Egholm og i Sauna på en 
gang.

 at rygterne går i det maritime miljø 
i Aalborgs Vest. En moden mand ses 
dagligt drøne rundt langs fj orden, 
med en fart som nogen vårhare. Bare 
tag det roligt venner, det er blot ” 
Jensen ” der har erhvervet cykel med 
hjælpemotor. Eftermiddagsroerne 
afventer nu, at ” Jensen`s ” næste træk 
bliver åre med hjælpetræk.

 at Peter Gadegaard forleden i 
omklædningsrummet beklagede at 
have mistet drikkevarer, han havde 
placeret i klubbens køleskab. På 
spørgsmål fra rokammeraterne, hvad 
det var for drikkevarer han havde 
mistet - kunne Peter G. meddele at det 
var kakaomælk - hvortil Peter Simon-
sen svarede - det var da heldigt, at det 
ikke var øl !

 at klubbens gl. medlem Olav kun 
blev nr. 3 i 1x på Bagsværd sø, lørdag 
d. 220510. Efterfølgende havde hans 
gamle træner truet ham med, at 
Morten og Flemming ville dukke op i 
motorbåd på Bagsværd sø og checke 
ham efter. Dett e var åbenbart nok til, 
at samme Olav vandt om søndagen 
i overlegen stil. AR. ønsker stort til 
lykke.

 at Martin ”Martæng” Olsen indstil-
ler til bestyrelsen, at der ophænges en 
stor fl adskærm på væggen i robas-
sinet. Det skal så være muligt, at 
man under træningen i bassinet kan 
bestille et TV - program, der viser 
en simuleret rotur på Ryå, eller 1000 
m på Bagsværd Sø alt efter tempera-
ment. Lydmæssigt kan man yderli-
gere supplere med musik og sange 
fra roklubbens sangbog. På en blæse-
vejrsdag må en tur i bassinet supple-
ret med en video af en rotur til 4. kost 
til lyden af Sam`s jubelsang:” Velroet 
gamle dreng ”, da lige være noget for 
klubbens dream team ” Rollatorott e-
ren ”.Ideen er hermed givet videre til 

bestyrelsen.

 

REDAKTION:
Peter Laubek (ansv.), Karsten Holt, Steen 
Villadsen & Mikkel Gade. Medlemsbladet 
udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige 
måneder (jan, mar, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er artikler og 
indlæg forsynet ’afsenderens’ navn, så det er 
tydeligt hvis mening, der gengives.

KONTAKT:

AALBORG ROKLUB
Søsportsvej 8 . 9000  Aalborg . Tlf.: 9812 6719

e-mail: mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59
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Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 89000 . Aalborg

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

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

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

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

Tavler
Specialdesign af alle typer tavler · Stæ
serieproduktion · Projektering integrere
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


