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Jubilæumsprogram for Aalborg Roklub
LØRDAG 27. AUGUST 2011

KL. 11.00-14.00:

RECEPTION
Velkomst

Tale(r) af honoratiores 
Båddåb af 2 både - Paraderoning

Fotografering
Traktement i roklubbens opholdsstue

Jubilarerne hyldes - Afsløring!

kl. 18.00-02.00:

JUBILÆUMSFEST
Velkomst 

Spisning - 3 retters menu
Jubilarerne hyldes - Udnævnelse - Ærestegn

Underholdning af Voices in Modern
Dans til Hitpatruljen

Natmad & Afslutning
PRIS PR. COUVERT KR. 300,-

Læs mere om om festen og underholdningen på side 5 og 7

1886 - 2011

125 år
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Formand:	
KARSTEN HOLT
Nørregade 22 
9000 Aalborg 
5083 6159 Formand
@Aalborg	Roklub.dk

Logistikchef:	
ERLING STEFFENSEN 
Digevangen 7 
9260 Gistrup 
9831 4468 
Logistikchef
@Aalborg	Roklub.dk

Næstfomand:	
NIELS ØSTERGAARD 
Rosenvængets Alle 6 
9700 Brønderslev 
9880 0918 
Næstformand
@AalborgRoklub.dk

Rochef:	
FLEMMING DUE NIELSEN
Ridefogedvej 10 
9000 Aalborg 
9818 2102 
Rochef@
Aalborg	Roklub.dk

Økonomichef:	
AAGE VEST PETERSEN 
Nordvestvej 14 
9000 Aalborg 
9816 7515 
Økonomichef
@Aalborg	Roklub.dk

Kommunikationschef:	
ANDERS ØROM 
Solvangen 33 
9210 Aalborg SØ 
50 83 61 59 
Kommunikationschef
@Aalborg	Roklub.dk

HR-chef:	
SIMON LYNGSHEDE 
Prinsensgade 42, 3th 
9000 Aalborg 
6050 7105 
HRchef
@Aalborg	Roklub.dk

BESTYRELSEN:

NØGLE-
PERSONER:

MEDLEMSBLAD:

Morgenroning:	
JØRGEN SØRENSEN 
9818 5893

Motionsroning:	
 - se rochef 

Kaproning:	
Se rochef

GAR:
Gamle	Aalborg	Roere:	
JOHN TERP 
Herningvej 43 
9220 Aalborg Ø 
3514 4671 
johnett@email.dkAnsvarhavende:

PETER LAUBEK 
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208 
p.laubek@privat.dk

KARSTEN HOLT
- se formand

STEEN VILLADSEN 
Barken 30 B
9260 Gistrup
kmsvilladsen@
hotmail.com

MIKKEL GADE 
Ryesgade 53, 3 tv
9000 Aalborg
Roblad@Aalborg	
Roklub.dk

MEDLEMSBLADET
udkommer 6 gange 
årligt, ca. den 15. i de 
ulige måneder (januar, 
marts, osv.). 
Det er et debatforum, 
så derfor er artikler og 
indlæg forsynet “af-
senderens” navn, så 
det er tydeligt hvis 
mening, der gengives. 

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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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Bestyrelsen havde indkaldt til med-
lemsmøde den 16. juni, og vi blev en 
pæn forsamling på ca. 30 rokamme-
rater, der havde et par hyggelige og 
informative timer, hvor bestyrelsen 
underholdt med udvalgte emner og 
hvor både spørgelyst og en række gode 
forslag nærmest stod i kø. En herlig 
aften.  Tak for fremmødet og den aktive 
deltagelse.

Og hvad var det så bestyrelsen kunne 
underholde med af ”udvalgte emner”? 
Joh… det var såmænd information 
omkring SIFA, Nordjysk Kreds, kort-
tursstyrmandskursus, kommende ar-
rangementer i form af Skt. Hans og 
Kanindåb, status på Projekt 25 – og så 
selvfølgelig roklubbens jubilæum.

Jubilæumsforberedelserne skrider 
planmæssigt frem. Bestyrelsen knok-
ler med de sidste brikker til puslespil-
let. I sidste nummer af medlemsbladet 
kunne vi omtale den forestående recep-
tion og jubilæumsfest, mens vi i dette 
nummer af medlemsbladet løfter sløret 
for programmet for både reception og 
jubilæumsfest. 

Se de spændende programmer andet-
steds i bladet (forsiden og side 5 og 7).

Lørdag, den 27. august bliver en mær-

kedag for Aalborg Roklub. Alle mand 
(og gerne med partner) bør møde op 
for at festligholde klubben. Sæt et stort 
kryds i kalenderen for denne dag – men 
det har I forhåbentlig allerede gjort!

En væsentlig del af oplevelsen denne 
dag er, at forberedelserne skal være i 
orden. Mærkedagen skal sidde lige i 
øjet. Det er derfor helt afgørende, at så 
mange som overhovedet muligt tager 
del i det kæmpe forarbejde, der skal til 
for at få mærkedagen til at ligne en mil-
lion. Hold derfor øje med opslag i klub-
ben og mails i Jeres indbakke – dels om 
festlighederne dels om forberedelsen af 
samme – og meld Jer – også til forbere-
delserne.

Receptionen finder sted dels på båd-
pladsen dels i klubbens opholdsstue – 
mens festen afholdes i bådhallen.

Niels Østergaard fortalte til medlems-
mødet, hvordan det er gået indtil nu – 
med Projekt25. Hovedparten af de nye 
medlemmer er frigivet og har allerede 
forsøgt sig i outrigger. Flot arbejde af 
Team Projekt25 og de nye medlemmer. 
Næste udfordring for de nye medlem-
mer er årets Jubilæumskanindåb, som 
finder sted den 13. august. 

John og Søren så gerne, at bestyrelsen 
arbejdede på en strategi for udskiftning 
af bådparken, således at denne til sta-
dighed var i overensstemmelse med 
de behov, som nye medlemmer kunne 
efterspørge. Tak for forslaget. Det er 
ført til ”protokols”.

Ulrik Saxager er blandt de nye medlem-
mer. Ulrik gav et medlevende billede 
af, hvordan han havde oplevet forlø-
bet indtil nu. Ulriks indlæg var krydret 
med citater fra vort ro-liv og blev straks 
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AKTIVITETS-
KALENDER:  

  
13.  Jubilæumskanindåb
22.  Kæntringsøvelse kl. 19.00
23.  Kæntringsøvelse kl. 19.00
27. Jubilæumsreception 
 kl. 11.00-14.00 
27. Jubilæumsfest 
 kl. kl. 18.00-02.00
 - se forsiden og side 5 og 7

10.  Aalborg Regatta
Robladet udkommer

15.  Copenhagen Harbour Race 
30.  Standerstrygning

hjemmesiden www.aalborgroklub.dk
og opslagstavlen i bådhallen

HUSK AT TJEKKE:

 AUGUST:

 SEPTEMBER:

 OKTOBER:

opfordret til at aflevere indlægget til 
redaktionen for at bringe det i aktuelle 
blad. Herligt !

Bestyrelsen kunne informere om, at de 
initiativrige herrer, der i 1886 tog ini-
tiativ til dannelsen af Aalborg Roklub. 
25 år senere tog initiativ til dannelsen 
af SIFA, hvorfor SIFA i år holder 100 
års jubilæum. Roklubben vil derfor ved 
flere af de kommende arrangemen-
ter (Kanindåb, Aalborg Regatta m.fl.) 
skilte med dette flotte jubilæum. 

Endelig kunne bestyrelsen informere 
om, at Nordjysk Kreds – eller rettere 
alle kredse under DFfR nedlægges via 
lokale generalforsamlinger. I stedet 
skal skabes netværk med de klubber, 
hvor fælles interesser skaber mening. 
Alle roklubber landet over skal således 
meddele DFfR hvilke ro-netværk de 
ønsker at deltage i – senest 1. oktober 
2011. Bestyrelsen vil naturligvis infor-
mere om dette – efterhånden som dette 
arbejde tager form.

Herfra skal lyde en rigtig god sommer 
til alle rokammerater og sponsorer.

Vi ses i klubben ! - hvor der altid er ople-
velser i kølvandet.

Formanden i udfolder sig på medlemsmødet.
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JUBILÆUMSFEST
lørdag 27. august kl. 18.00-02.00

Pris pr. couvert kr. 300,-

TILMELDING 
til festen 

skal ske ved indbetaling af couvertprisen 
til kontonr. 7450-1106384 

senest den 12. august 2011

Måtte man ønske at betænke Aalborg Roklub med en gave,
kan det ske med indbetaling til roklubbens

JUBI-konto nr. 7450 - Konto 1114040
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Af Ulrik Saxager

Jeg fik en SMS-
besked forleden, 
den var fra vores 
næstformand Niels 
Østergaard, han 
spurgte om jeg ville 
lave et indlæg om 
dette års roskole 
- set fra en kanins 
øjne. Det takkede jeg ja til, fordi jeg 
synes at det fortjener at komme frem at 
Aalborg – Herre Roklub har fundet en 
ny ÅRE i at hverve nye medlemmer.
Som jeg erfarer det, er Rosport ikke 
den sportsgren, der falder de fleste for 
hånden nu til dags. Men dem som til 
gengæld dyrker denne sportsgren - det 
være sig på højt plan eller blot som 
motion, faktisk bliver ved i mange år. 
Tit er det både far og søn der roer. Nogle 
bliver så-GAR ved lige til det sidste.
Og det er jo fordi den oplevelse at være 
på vandet, i båden, sammen med sine 
rokammarater er en fantastisk ople-
velse. Alt dette finder man i Aalborg 
Herre Roklub, takket være:
For mig  og de andre ”Jubilæumskani-
ner,-  folkene bag Projekt 25. De har 
nemlig på moderne vis synliggjort  de 
oplevelser der ligger i kølvandet på at 
være Roer i Aalborg Herre Roklub.
Roskolen 2011 – ja endda Jubilæumsro-
skole løb af stabelen i weekenden 8.-9. 
april i strålende vejr, ja, faktisk hele 
den efterfølgende uge. Vi blev mødt af 
en skare af instruktører og hjælpere, 
der bød os velkommen ombord. Kaffe, 

rundstykker, ost, pålæg, frugt - ja, der 
manglede skam ikke noget, Jo, ”der var 
for lidt æblekage om søndagen”.
Under præsentationen af de tilmeldte 
kaniner var der også to studerende fra 
udlandet, der havde meldt sig, men 
ikke noget problem for ”projekt 25 
teamet”, undervisning både på engelsk 
og dansk.
Undervisningen bestod af en del teori 
- vi var i romaskinen, og i motionsrum-
met med ergometer træning, og ende-
lig kom øjeblikket, hvor bådene skulle 
sættes i vandet,og vi skulle tage de 
første åretag. Det gik nogenlunde, men 
som de siger: ”Det bliver mahogni med 
tiden”.
I dagene efter roskolen var der fælles 
roning, mandag-onsdag og lørdag kl. 7 
om morgenen.
Hen under disse dage gik det langsomt 
op for en hvordan alle disse medlem-
mer af Aalborg Herre Roklub, virkelig 
lægger liv og sjæl i dette her projekt 25. 
Som måske ikke fik 25 nye medlem-
mer, men som en vis herre fra Skalborg 
skulle have sagt på godt nordjysk: ”Der 
var i hvert fald ingen, der druknede” .
Jeg vil på vegne af mig selv og alle de 
andre ”Jubilæumskaniner” gerne sige 
tak til hele teamet bag PROJEKT 25  
nemlig: Søren Borgstrøm, John Fjeld-
sted Larsen, og Niels Østergaard. For et 
meget vel tilrettelagt  Roskole projekt . 
og selvfølgelig til alle de frivillige hjæl-
pere og instruktører på roskolen 2011.
Og vi ser med glæde frem til vores Ka-
nindåb den 13. august. 

roskolen - set fra en kanins øjne ...
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 spiller de største
klassikere indenfor pop, rock, soul og 
disco leveret med vaskeægte spilleglæde 
og stort engagement. Det blir’ bare den 
fede aften, når både engelske og danske 
ørehængere rammer dine gæster. For 
Festen flytter for altid ud på dansegulvet 
med Hitpatruljens Grand Prix legender, 
rockklassikere og popslagere.

VOICES IN MODERN 
er en munter sanggruppe, som elsker at 
underholde, og hvor humoren trives, i sam-
klang med solister og lækreharmonier.
Sangerne: (fra venstre) Ib René (bas) 
- Jørgen Vittrup (bas)- E. Udo Poulsen 
(bas) - Jens Madsen (baryton) - Kaj Larsen 
(baryton) – Erik Schrøder (baryton) - Kurt 
Thomsen (tenor) - Richardt Bjørno (tenor) - 
Erik Myrhøj (tenor) - Jørgen Bjørno (tenor)

Underholdning ved jubilæumsfesten   
 lørdag 27. august:
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I år er det 52 år siden, Aalborg Regat-
taen blev afviklet i den form, som vi 
kender i dag, og i nogle af årene var 
det den mest besøgte endags regatta 
i Danmark. Nu oplever vi et faldende 
deltagerantal, det vil vi gerne have gjort 
noget ved. Årets regatta gennemføres 
den 2. lørdag i september med start 
ved nordsiden af fjorden udfor den 
runde silo, og med mål udfor ADR. 
Vi udskriver mange forskellige løb for 
både seniorer og juniorer, og også løb 
for motionister og begyndere. Løbene 
foregår over 500 eller 1000 meter.

Fra løbslisten kan bl.a. nævnes:
Damer 4 åres inrigger, begynder/kanin
over 500 meter
Herrer 4 åres inrigger, begynder/kanin
over 1000 meter
Damer 4 åres inrigger, over 27 år, 
500 meter
Herrer 2 åres inrigger, motion 
over 1000 meter
Mix 4 åres inrigger (mindst 2 damer), 
senior over 1000 meter

Derudover er der mange løb i outrigger, 
spørg den roansvarlige i klubben om 
nærmere vedrørende mulighederne.

Er du motionsroer og eller begynder/
kanin så spørg blandt dine rokamme-
rater, om ikke det er i år I skal prøve at 
træne op til en konkurrence.

I år har vi som noget nyt udskrevet et 

løb over 10 km, dette løb er åben for alle 
roere, det roes i 2 eller 4 åres inrigger. 
For at konkurrencen er lige udregner vi 
handicaptider baseret på køn, alder og 
antal årer.

Om det gælder en intern kappestrid 
eller det gælder om at besejre ”de 
andre” så sker det under festlige former 
på venskabelig basis, så prøv at overtale 
din romakker til at lægge et sådan mål 
ind i den daglige roning.

På regatta udvalgets vegne
Aage Nielsen
       
  

Nye Styrmænd
Af Simon Lynghede, HR-chef

Søndag d. 19 juni 2011 er følgende 
medlemmer i Aalborg Roklub tildelt 
korttursstyrmandret.

 Rasmus Lund
 Kristian Sloth
 Kenth Persson
 Niels Myrtue
 Ulrik Saxager
 Jonas Krage
 Jeff Hindsborg
 Rune Hagel Skaarup Jensen
 Jacob Nørgaard Thomsen

Tillykke med det ..!

AALBORG REGATTAEN

 Kaproning 
eller en speciel motionstur?
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Af Peter Laubek

Med kort varsel 
indkaldte Steff til 
“Maledag“ onsdag 
den 18. maj. Der 
mødte ikke mindre 
end en snes mand op. 

Onde tunger påstår, at det skyldes, at 
Energi Nord gav højt smørrebrød med 
brændevin til frokost. Det var egentlig 
løn til de “Energiske skuespillere“, for 
den svie og smerte, der følger i kølvan-
det på det at være berømt og feteret 
blandt byens midaldrende  fruentim-
mere! En af hovedrolleindehaverne 
Michael Richter fungerede som hush-
ovmester og sørgede sammen den tro-
faste kreds af rosvende for, at de 20 
fremmødte kunne indtage en eksklusiv 
dansk smørrebrødsfrokost med tilbe-
hør. Det bekom “Fagforeningsbossen“ 
så godt, at han mente, at de traditio-
nelle røde pølser ved håndværkstræf, 

fremover bør erstattes af klassisk dansk 
smørrebrød.
På dagen blev de udvendige langsider 
på 1. salen blev malet.  Formands-
boligen blev forskønnet. Facaden blev 
løbet igennem og fodremmen langs 
Søsportsvej blev repareret og malet 
svenskrød. Plankeværk blev renset for 
alger. Port til gård repareret og malet. 
Slangerulle m.v. repareret. Sidst men 
ikke mindst blev “Bøgh“ den berømte 
eller berygtede sculler pillet ned fra 
bjælkerne, klargjort og sat i vandet med 
Bent “Bog“ ved årerne.

Steff s̀ drenge har gjort det igen!

Bent Bog hygger sig på fjorden i sin elskede gamle 
klikbyggede træsculler “ Bøgh “.

Martin “Martæng” Boelsen i gang med de sidste 
penselstrøg.

Bredt grin fra Hans Worm efter veludført arbejde.

Foto: Henry Kruuse
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Af Claus Aasøe Rasmussen

To turbåde med 6 mand var på langtur 
i Bededagsferien 2011. Der var planlagt 
tur i 3 dage fra henholdsvis Skive til 
Fur, rundt omkring Fur, omkring Livø 
til Løgstør og sidste dag fra Løgstør til 
Aalborg. I alt 6 mand var afsted, Kenth, 
Tjalfe og Allan i den ene båd, John 
Fjelsted, Søren Borgstrøm og under-
tegnede Claus Aasøe i den anden båd. 
Vi drog afsted tidlig fredag morgen 
med bådtraileren lastet med 2 toere 
og arriverede oppe i Skive på havnen 
ved roklubben omkring kl. 9.30. Vi 
havde bådene i vandet og var parat til 
at stå ud ca. 10.15. Der var dejligt vejr, 
lidt blandet, lettere overskyet, en let 
til middel vind 4-6 m fra vest -sydvest 
og det gik frejdigt opad fra Skive mod 
Sundsøre, hvor vi arriverede omkring 
frokosttid. Ind i havnen hvor der blev 
plads til os, efter 3 Københavnerbåde 
fra Studenternes Roklub, var stået ud. 
Vi nød vores frokost i det gode vejr samt 
hvad der nu hørte dertil. Godt mætte 
og veltilfredse satte vi os i bådene igen 
og drog videre opad i læ. Ved Fur-sund 
kom vi ud i noget mere åbent vand 
og samtidig med noget modvind, der 
skulle trækkes noget hårdere i årerne, 
men det gik fint, og vi kom over til Ned-
erby og til Dansk Roforbunds hytte, 

som vi heldigvis havde booket i forve-
jen.
Der var mange på tur i den ferie, 5 både 
fra Studenternes Roklub i København, 
der var kommet 3 fra Skive og 2 fra 
Nykøbing, samtidig var der 2 både fra 
Ægir her i Aalborg, men vi havde heldig-
vis været hurtigst, så de måtte overnatte 
i telte udenfor. Efter vi havde sundet os 
lidt, fået bådene på land, indrettet os og 
fået et tiltrængt bad nede ved havnen, 
gik turen ved aftenstide ned til Fur 
Færgekro ved havnen, hvor der skulle 
spises og hygges. Der var fyldt godt op, 
og vi fik et ganske mættende måltid, en 
kæmpe fyldt rødspætte, større er vist 
ikke set i lang tid (som en udbrød: stor 
som et lokums-brædt). Godt mætte 
trillede vi hjemad og gik til ro, der var 
stille om natten.
Vi stod op næste morgen, fik morgen-
mad og drog atter afsted. Denne gang 
vest om Fur i strid modvind, pæne 
bølger op til ½ meter, men det hjalp 
godt da vi kom på nordsiden af Fur og 
så de fantastiske klinter med askefor-
mationerne . Der er foregået noget der i 
tidernes morgen. Vi drog videre til Livø, 
ned syd om Livø tap, den er lang og der 
er halvlangt nedenom, fandt vi ud af, 
men vi kom da opad og kom til Livø by, 
hvor vi om lørdagen nød vores frokost. 
Vi solede lidt og herefter gik turen op 
langs østsiden af Livø, ganske nydeligt. 
Herefter blev kursen sat mod Løgstør, 
henover Løgstør Bredning, godt vejr 

Bededagsferie-langtur 
Skive til Løgstør
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4-6 m vestenvind ind fra ryggen, så det 
gik fint. Vi fandt da også kosten og selve 
indsejlingen til sejlrenden ved Løgstør, 
lang og snæver, og vi ankom der til sidst 
på eftermiddagen, godt trætte og uda-
sede. Vi fandt Løgstør Roklub, der ligger 
smukt og dejligt inde i Kong Frederiks 
kanal. Vi havde fået lov at låne deres 
klubhus, hvor man kunne overnatte på 
gulvet inde i bådhallen eller inde i deres 
stue. Vi havde underlag o.s.v. med. Det 
var en vidunderlig seneftermiddag på 
terassen, lige til en kold pilsner, hvilket 
også blev nydt.
Vi havde hørt rygter om, at det var 
en muslingeby, så vi gik på jagt efter 
muslinger ude på en restaurant, der 
havde fået fine anmeldelser, men det 
viste sig de kun havde muslingesuppe, 
men der var nu noget godt at spise 
alligevel. Godt trætte og tilfredse kom 
vi hjemad og her blev morgendagen 
vurderet. Vejrudsigten så ikke for godt 
ud, der ville komme et kæmpe regn-
vejr ind over, og der blev også lovet lyn 
og torden. Det passede med, at vi ville 
få regnen i hovedet midt ude i Nibe 
Bredning, og der ville vinden samtidig 
vende. så vi havde en østlig vind, så efter 
at have tygget lidt frem og tilbage på 

det, fandt vi i al vores visdom ud af, at 
det nok ville være klogt at smide hånd-
klædet i ringen og ringe efter traileren. 
Vi fik kontakt med John´s søde kone 
Merete og hun lovede at komme næste 
dag og vi fik det rent logistiske til at gå 
op. Vi var hjemme i Aalborg omkring 
middagstid og kunne få bådene gjort 
rene og på plads samt indtage resten 
af vores planlagte frokost. Alt i alt vur-
deredes det at have været en rigtig god 
rotur på 80 km, selvom vi måtte skippe 
den sidste tredjedel. Om aftenen, efter 
at have set hvilket regnvejr der kom 
ind over, var alle nu nok glade for, at vi 
havde taget den sidste tur hjem på luk-
susbillet, men det var en rigtig god tur. 
Vel roet.

Claus Aasøe konstaterer med et smil, at hans mandskab er i færd med at overhale Thalfe og co.

Begge mandskaber lægger til kaj.
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Grundlovsdag

Ref.: Vagn Thidemann

Foto: Steen Villadsen

Søndag d. 5. juni var en mærkedag: 
Team Torsdag var på langtur. Turen 
var planlagt til Gjøl med mulighed for 
ændring af destinationen, hvis vejret 
skulle blive for umedgørligt. Dagen 
oprandt med vind af nordøst, 1-2 m/s,  
stikkende solskin og varme. Og desti-
nationen var ændret til Hesteskoen. Vel 
nok fordi, arrangørerne, drengene fra 
Østbyen, føler sig mest trygge ved en 
kurs østover.
Søndag d. 5. juni var en mærkedag. 
Det var ”fars dag”, et faktum, der dog 
kun havde ringe indflydelse på turens 
forløb. Kun et par gange måtte roningen 
indstilles, fordi en fars opmærksomhed 
blev kaldt til den til lejligheden med-
bragte mobiltelefon, så han i løbet af 
½ time måtte koncentrere sig om tre 
ubesvarede opkald fra en søn. Selv er 
man far til 3 børn, men deet….
Den  5. juni er en mærkedag.  Den 
dag fejrer vi indførelsen af demokrati 
i Danmark. Den 5. juni 1849 lovede 
og svor ”Vi Frederik den Syvende” at 

holde Danmarks Riges Grundlov, så 
sandt hjælpe ham Gud. Den dag ind-
førte kongen med borgernes hjælp 
den lov, der ”traditionelt betragtes som 
den højeste lovgivning i det danske 
rige” (Intet over og intet ved siden af 
–hverken FN, EU eller Nato). Den dag 
skal der holdes grundlovstaler, og jeg 
skulle opleve min første.

Grundlovstalen:
Årets grundlovstaler var æresmedlem 
af Aalborg Roklub, P. Laubek, Aalborg 
(tidl. Voerså), som er velbevandret i 
historien, kongehuset og traditionerne. 

Så er der afgang til Hesteskoen
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Alle grundlovstalere skal hæve sig over 
folket ved at bestige talerstole eller 
helst bjerge, og i Hesteskoen var der 
et passende bjerg at bestige, så vi ved 
foden lejrede kunne høre og se taleren 
og hans sekundant, den med danne-
brog forsynede Hyhne. Lyden var for-
træffelig.
Vi hørte, at Frederik d. VII i 1849 ved 
at underskrive grundloven steg ned fra 
sin ophøjede post og blev om end ikke 
ét med folket, så dog én af folket, som 
døbte han Frederik Folkekær. Denne 
folkelighed manifesterede han ved at 
gifte sig med en kvinde af folket, som 
han dog ophøjede til grevinde. (Sin 
folkelighed havde Frederik VII bevist 
gennem talrige rejser rundt i landet 
ved at tildele kvinder af folket et bill-
ede af kongen og 50 Rdl., når hans ven-
skab resulterede i en arving  (Undert. 
ejer et olietryk af majestæten, tildelt 

en stuepige på Lindenborg Slot i sin 
tid)). Frederik VII rejste videre rundt 
i riget med Grevinde Danner, og i 
Vendsyssel kender vi flere lokaliteter 
navngivet efter den begivenhed:  Kon-
gevejen , Frederikshvile og Dannerhøj 
er strålende eksempler på kongelig til-
stedeværelse. Gennem en del af de kon-
geliges historie føres vi umærkeligt over 
i de store forandringer, grundloven kom 

Fælles morgenbord inden afgang.

Der lyttes beundrende til grundlovstaleren, Peter Laubek, der havde Jørgen Hyhne ved sin side med fanen.
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til at betyde for det danske samfund, 
som udviklede sig demokratisk og fre-
deligt (Estrup og Fogh ikke nævnt) over 
indførelsen af kvindernes stemmeret 
og senere frigørelse til det samfund, vi 
kender i dag. 
Som traditionen byder, koncentrerede 
også denne grundlovstaler sig om 
højspændte politiske emner i den 
sidste del af talen. I fokus kom som et 
naturligt emne Aalborg Roklub, men 
ikke mindst deltagernes m/k forhold 
til hinanden, ligesom forholdet mellem 
Aalborg (herre)Roklub og Aalborg 
Dameroklub, berørtes. Således bev-
æger taleren sig fra afviklingen af den 
guddommelige enevælde og en del af 
kongehusets  historie over indførelsen 
af demokrati og kvindernes ophøjelse 
til menneskelige individer (hvilket 
sidste måske er rimeligt nok) til det 
mere personlige plan og diskuterer 
forholdet mellem kønnene, et dagsak-

tuelt og i Team Torsdag ofte diskuteret 
emne. Nu kunne begivenhederne have 
udviklet sig i uheldig retning med 
optøjer og håndgribeligheder, men 
traditionen tro formåede P. Laubek at 
bevæge sig inden for rimelighedens 
grænser og indgive os alle den følelse 
af glæden ved fredelig sameksistens, 
vi dybest set eftertragter. Men ingen 
grundlovstale uden en løftet pegefin-
ger og anvisning af en farbar vej ind i 
fremtiden: Kvinderne skal være takne-
mmelige over deres nye magtstilling 
i samfundet og over at kunne udøve 
deres trang til pleje og planlægge, mens 
mændene bør være opmærksomme på 
kvindernes stedse tiltagende magt. Dog 
kan alt ende i lykkelig fordragelighed, 
hvis mændene tilgodeser kvindernes 
behov og lader dem nusse, pleje og 
servicere deres mænd, som således vil 
opnå en højere levealder, et eftertragtet 
mål i vores alder.

Nye roere    

Af Søren Borgstrøm

Efter en veloverstået roskole med efter-
følgende ture på fjorden og i åen, er 
følgende kaniner, blevet frigivet som 
roere.: Ulrik Saxager, Niels G. Myrtue, 
Kaj Erik Jensen, Jacob Thomsen, Ben-
jaminas Lukosius, Tadas Zulpa, Peter 
Jensen, Kristian Sloth, Jonas Krage, Jeff  
Hindsborg og Martin Sørensen.
I bydes endnu engang velkommen til 
mange gode oplevelser på vandet og 
i klubben. Den endelige optagelse, i 
form af dåben finder sted på et senere 
tidspunkt.
PS: Der er et par stykker mere undervejs 
til frigivelse.

Mand over bord!
Af John Fjeldsted Larsen

Det er heldigvis ikke noget, vi oplever 
ofte, men det kan jo ske også fra en 
inrigger.

2 aftener i august - den 22. og 23 begge 
med start kl 19:00 vil der være mulig-
hed for at prøve en kæntring i 2-åres 
inrigger under kontrollerede forhold.
Hvordan tømmer vi båden for vand, og 
hvordan får vi besætningen ombord 
igen.

Tilmelding på opslag i klubben. Har du 
spørgsmål til arrangementet så spørg 
Søren Borgstrøm eller John Fjelsted 
Larsen.
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Formanden - med skæg og briller - sikrer, at drengene fra Team Torsdag er værdige repræsentanter for Aal-
borg Roklub ved Jazz og Rockarrangementet på Fjordmarken!

Team Torsdag vagtmænd ...

Nyt om jubilæums-
tidsskrift
Redaktionen siger mange tak til de 
redaktører, der indleverede indlæg til 
tiden. Arbejdet med jubilæumsskriftet 
har medført en lang række hyggelige 
møder med medlemmer, der på for-
skellig vis har hjulpet med opklaring af
spørgsmål vedrørende klubhistorien 
og ikke mindst i forbindelse med iden-
tifikation af steder og personer på de 
mange robilleder, der er blevet indlev-
eret til redaktionen.
Vi har i flere tilfælde bedt medlemmer 
med indgående kendskab til speci-
elle områder om at læse indlæg igen-
nem med kritiske øjne, for at sikre at 
det skrevne er så tæt på det skete som 
muligt.
Med baggrund i ferie, arbejdspres o.l. 
har vi måttet give en række medlem-

mer lidt ekstra tid til udførelsen af den 
pålagte opgave. Det har forsinket pro-
cessen en smule. Vi håber dog, at vi ved 
udgangen af juni måned har fået styr på 
de fleste af artiklerne.
Der forestår så arbejdet med gennem-
læsning og redigering af det indkomne 
stof. Vi er så småt begyndt at kigge på 
indkomne, velegnede billeder til  de 
enkelte artikler, men modtager gerne 
yderligere forslag til fotografier.
Vi har allerede holdt en del redaktions-
møder, ligesom vi har haft møder med 
Svend Johansen, Prinfo Aalborg, der 
skal forestå trykningen af skriftet. Det 
er en omfattende, men særdeles spæn-
dende opgave vi har påtaget os. 

Håber det lykkes os at få fremstillet et 
skrift, der opfylder medlemmernes for-
ventninger !

Steen Villadsen - John Terp
Peter Laubek
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Kaninlangtur
Fotografer: Niels Østergaard og John F. Larsen

Tjalfe navigerer nye kaniner 
op ad Ryå.

Uden mad og drikke o.s.v. 
Søren Borgstrøm foregår 
sine kaniner med et godt 
eksempel.

Med  “Loa” om bagbord 
kan Niels Ø. konstatere, 

at mandskabet er klar til 
afgang.
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Årets kaniner 
indtager vel-

fortjent frokost 
efter hård rotur.

Sculler instruktion
Af Flemming Due Nielsen, rochef

Aalborg roklub tilbyder undervisning i 
sculler, hver onsdag kl. 18.00 i juni og 
august mdr. Undervisningen vil blive 
foretaget af Tjalfe, så mød op, hvis du 
ønsker indsigt i scullerroning. Under-
visningen kan jo udmunde i scullerret.

Opråb til Smeden ..!
Vi er så mange i klubben, der er så 
vant til at være unge, at vi umuligt kan 
forstå, vi er blevet så gamle, at vi nu skal 
have problemer med at sætte os ned i 
sculleren eller rejse os op af inriggeren 
efter endt rotur. Smeden alias Poul Erik 
Christensen har konstrueret kranen 
til Mortens trænerbåd ( se baggrund 
på foto ). Dernæst har Smeden været 
ankermand bag skridsikkert underlag 

i slæbestedet. Nu mangler vi blot på at 
Smeden opfinder en eller anden form 
for bøjle med håndtag, der let kan på 
- og afmonteres på siden  af slingersen. 
En sådan opfindelse vil forlænge ” De 
evigtunge ” seniorroeres aktive periode 
i bådene.

 På vegne af de tunge drenge
 Team Torsdag
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Runde
fødselsdage
Af Redaktionen

Klubben og redaktionen ønsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til 
nedennævnte medlemmer:
Flemming Geert fylder 50 år 
onsdag den 27. juli.
Frederik Robert Hansen fylder 50 år
torsdag den 28. juli.
Søren Borgstrøm-Hansen fylder 60 år
søndag den 7. august.
Torben Broe fylder 75 år 
mandag den 8. august.
Erik Hassing Poulsen fylder 75 år
onsdag den 31. august.

Torben Broe 
75 år
 
Klubbens medlem 
nr. 1 Torben Broe, 
fylder 75 år. 51 af 
disse har Torben været 
medlem af Aalborg 
Roklub. Torben star-
tede som ungdoms-
roer sammen med spejderkammerater, 
der ønskede at udforske søsporten.Det var 
egentlig meningen, at de ville være Søspej-
dere, men da tilgangen til denne sport var 
stoppet, lod de sig indmelde i Aalborg 
Roklub, for på fjorden ville de. Efter tiden 
som ungdomsroer fik Torben i 50 erne en 
række år som kaproer. Torben afløste Erik 
Hansen som styrmand for klubbens junior 
- og seniorkaproere med berømtheder som 
Erik Lie, Leo Quist, Juul, Smærup, Schultz, 

Bent P., Engelsen, Westmar, Poul Jensen 
m.fl. Af sejrsskjoldene i Hallen og fotografier 
på 1. sal kan ses, at Torben har styret en lang 
række sejre hjem til klubben. Ligeledes er det 
blevet til deltagelse og sejr i populære distan-
cekaproninger, hvor Torben i 1955 vandt 15 
km distancen for 2 åres inrigger med Ejvind 
Engelsen og Brigel Westmar. Senere blev det 
langtursroning, der blev Torbens hovedinte-
resse. Rokammerater mindes stadig, når der 
var afterrowing hjemme hos familien Broe 
og Fru Lilli serverede kaffe til hele banden. 
Det er blevet til rigtig mange langture i 
årenes løb. Torben modtog i 1961 DFfR`s 
langtursnål. I en periode i 60 erne fungerede 
Torben som langturschef. På et tidspunkt 
blev langturene til Gjøl og Trøstens Bolig 
ikke nok for Torben. Han valgte en langtur 
til Sydpolen med Nella Dan, et togt, der blev 
fulgt med stor interesse af rokammeraterne, 
der jævnligt fulgte med i skibspositionerne, 
hvor rokammeraten befandt sig i Sydpolar-
havet. Nu til dags er det Tirsdagsholdet, der 
nyder gavn af de erfaringer en gammel søulk 
kan bidrage med. Derfor skal der lyde et vel-
roet og stort tillykke med de 75 år! 
På vegne af Tirsdagsholdet.             Martæng 

Erik Hassing
Povlsen  
75 år
 
Helt tilbage i 1950 
blev Erik Hassing 
indmeldt som ung-
domsroer i Aalborg
Roklub, iøvrigt 
samme dag som 
Arent Plesner. Det var få år efter Aal-
borg Roklub så småt var begyndt at 
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tage drenge ind i klubben. Erik var med 
- da Ehlers og Co oprettede en regulær 
ungdomsafdeling  med juniorråd ect. 
En succes, der medførte en ungdoms-
afdeling med mere end 100 u-roere, 
med juniorråd, bådsmænd, juniorstyr-
mænd, konvojledere m.v. Årlig olym-
piade i Birkelse sammen med ADR`s 
u-roere og kåring af Miss Ryå. Efter 
nogle år som seniorroer holdt Erik en 
pause p.g.a. uddannelse til maskinme-
ster og en karriere til søs, men vendte 
så tilbage til klubben i begyndelsen 
af 80erne, hvor han var fast mand på 
Kaj (Rap) Munks legendariske efter-
middagshold sammen med Jørgen 
”Ras” Rasmussen, Jørgen Bundgård, 
Michael Richter, Knud Hansen, Poul 
Kroon m.fl. I årene omkring klubbens 
100 års jubilæum varetog Erik Hassing 
opgaven som Hus - og Materialefor-

valter. Det skyldes ikke mindst Eriks 
håndværksmæssige formåen og sans 
for organisation, at klubben på jubilæ-
umsdagen fremstod særdeles velholdt. 
Klubben kan stadig trække på Erik, når 
der er opgaver, der skal løses.
Erik har i alle årene været aktiv moti-
onsroer og er still going strong. I sæso-
nen 2010 viste rostatistikken, at Erik 
havde roet 457 km, herunder en enkelt 
langtur. Det placerede Erik blandt klub-
bens Top 25  roere - ganske godt roet !
Når vejret tillader det, er han sammen 
med rokammeraterne, at se bag årene-
hver tirsdag og torsdag  og  Erik og hans 
rosvende nøjes kun nødtvungent med
en tur til Norden eller Østre Havn.
Vel roet og stort tillykke på rokammera-
ternes og redaktionens vegne

Peter Laubek

Copenhagen Harbour 
Race 15. oktober
Af Jens Brandt
  
Vi skal til at samle et “basis-hold” til en 
otter, hvor målet er at ro til Copenhagen 
Harbour Race  (7 km.)  - http://www.
copenhagenharbourrace.dk/ 
Sideløbende med dette hold er der et 
andet otter hold, med kaldenavnet: 
“Rollator otteren”
Meld tilbage hvis du har interesse i at 
indgå på dette hold.
Jeg forventer, at du har outrigger erfar-
ing - har du ikke erfaring, men har 
været på klubbens introduktionskursus 
i outriggerroning og gerne vil deltage, 
så må du også gerne give besked.
Herudover skal vi have fundet et par 
styrmænd til båden. Her vil det være en 

fordel at veje under 60 kg.
Jeg vil foreslå, at vi her i starten træner 
otter hver mandag kl. 18. Efter som-
merferien skal vi op på to gange pr. uge 
i otter. Det er stadig muligt at melde sig 
til for at være på holdet. Indtil videre 
har flg. tilmeldt sig.:
Christoffersen - Bernd Möller
Simon Lyngshede - Peter Gadegaard
Andrew Zurkinden - Rasmus Lund
Steen Christiansen - Jens Brandt
Frederik Hansen

Foto: Annettemette Lyngshede
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g at både ” Kap 71 ” og ” Aalborg ” er 
taget ud af aktiv tjeneste.” Kap 71 ” der 
blev døbt i 1971 af Elin Griis, er en cra-
velbygget outr. firer m. styrmand, som 
blev bygget af Henry Larsen, Køge og 
finansieret af Kapfonden, pris 70.000 
kr. 
Redaktionen har endnu ikke data klar 
om ” Aalborg ”. Povl Wendt og John 
Terp arbejder med sagen.

g at redaktionen fik en henvendelse 
fra SIFA i anledning af idrætsamvir-
kets  100 års fødselsdag. Hvad hed 
AR`s legendariske formand K. Chri-
stensen til  fornavn. K. Christensen var 
en af SIFA`s medstiftere. Redaktionen 
bladede alle gamle annaler igennem, 
ligeledes, hvad der var skrevet om ham 
i historiske skrifter om Cementfabrik-
ken Norden, hvor han var direktør. Alle 
steder stod anført K. Christensen. Selv 
vejen her i byen, der er opkaldt efter 
ham hedder K. Christensen Vej. Holger 
Tromholt blev sat på sagen og efter et 
større detektivarbejde med kontakter 
privat, kommunale embedsmænd, bib-
liotek og historisk arkiv lykkedes det at 
få opklaret mysteriet. K. Christensen, 
der døde i juni 1930 hed Kristian Peder 
Christensen. Tak til Tromholt for vel-
udført opgave.

g at klubbens 2 minibåde Mini 82 og 
Mini 84 er udlånt til Hadsund Roklub, 
der i disse år har en særdeles aktiv ung-
domsafdeling.

g at Morten Wendt og hans mandskab 
efter sejre og flotte placeringer i ind - og 
udland er blevet udtaget til de Nordiske 
Mesterskaber på Sorø Sø. Stort tillykke 
til Morten og til Ægir!

g at en halv snes medlemmer fra Team 
Torsdag gav et nap med, da Lion`s 
Aalborg arrangerede Jazz og Rock ved 
Fjorden lørdag den 4. juni. Overskud-
det gik til Kræftafdelingen på Aalborg 
Sygehus. Roerne, der fungerede som 
officials optrådte i AR`s blå klubtrøjer, 
skulle klare evt. adfærdsmæssige pro-
blemer blandt tilhørerne. Rosvendenes 
fremtoningspræg virkede så stærkt på 
de tilstedeværende, at der ikke på noget 
tidspunkt var optræk til ballade.

g at Hof har importeret amerikanske 
bakspejle for baglænsroere, der roer 
i  styrmandsløse både. Initiativet til 
importen er kommet fra oldtimere, der 
fornemmer, at det ikke kun er når der 
kigges efter smukke kvinder, det kniber 
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med diskret hovedrotation - hele over-
kroppen har tendens til at følge med. 
Denne aldersbetingede begrænsning 
besværliggør scullerroning - dette 
skulle nu kunne afhjælpes med disse 
bakspejle, der kan monteres på  sol 
- eller alm. briller. Skulle der være 
andre medlemmer, der kunne ønske  at 
erhverve et spejl - så er adressen Euro-
pean Rowshop: info@eurow.eu 
Måske skulle vores brilleekspert Steen 
indføre spejlet i sit sortiment - så kunne 
det måske fremme omsætningen af sol 
-briller! Prisen er 13,95 Euro altså ca. 
120 kr. 

g at Simon Lyngshede afløser Gregers 
Gregersen som klubbens nøgleansvar-
lige. Simon, der er fungerende HR chef 
har flg. mailadresse:  HRchef@Aalborg 
Roklub.dk og telefonnummer: 6050 
7105.

g at smeden af en såkaldt ven på et 
tidspunkt fik en gave i form af en flaske 
kinesisk likør ved navn Moutai.

g at smeden - efter at have lugtet til fla-
sken - omgående bragte den til Aalborg 
Roklub til uddeling blandt morgenro-
erne.

g Der var enighed om, at den smagte 
særdeles rædselsfuldt, og der var for-
slag om at hælde den i fjorden. Dette 
undlod man dog af hensyn til fiske- og 
sælbestanden.

g at smeden og seniorrevisoren på en 
ekspedition til det centrale Kina fandt 
en flaske Moutai i en bar. Pris RMB 
2.698 for en flaske (ca. DKK 2.300).

g at smeden herefter er blevet meget 
tilbageholdende med at uddele af fla-
sken (smagen har dog ikke ændret sig).

g at Rasmus Lund gennemførte en 

ufrivillig kæntringsøvelse i sculler ved 
kost 4, og bestod med glans - godt gået 
Rasmus. - der var 17 deltagere i kanin-
langturen Kr. Himmelfartsdag til Bir-
kelse. 
g at der er sculler- og outrigger-intro 
hver onsdag i august kl 18:00 .

g at der er fællesroning hver mandag 
17:00, onsdag 19:00 samt lørdag 07:00 
- at bestyrelsen har været på kursus i 
klubbens hjemmeside. 

g at det kan betale sig at læse klubbens 
hjemmeside, som løbende opdateres 
med arrangementer og information.
g at redaktionen har fået en forespørg-
sel om hvornår man kan forvente, at 
de 2 mahogniskjolde med bådnavne 
er klar til opsætning. Fra velunderret-
tet kilde meddeles det, at pottemester 
Povl Wendt og Bjørn Hamann arbejder 
intenst  med opgaven og forventer den 
er løst allersenest på jubilæumsdagen i 
august.

g at for 100 år siden holdt DFfR sin 
årlige kaproning i Silkeborg. Aalborg 
Roklub deltog med en 2 årers inrigger, 
som blev sendt med toget til Himmel-
bjergbyen. Holdet bestod af M.Petersen, 
der var bogholder hos konsul  Hans 
Larsen og A. Sørensen, der var mekani-
ker hos fabrikant Stuhr. Hr. Christoph 
Hupfeldt var styrmand. Måske en ide 
for klubbens selverhvervende, at sende 
medarbejderne til kaproninger rundt i  
kongeriget. 

15. august 2011
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk
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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.

Undgå ventetid 
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

www.lassen-eriksen.dk Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg
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Orla Hav fik overrakt en kasse med et 
særdeles nyttigt indhold som tak for sin Mid-
sommertale. Det blev ved denne lejlighed 
afsløret, at klubbens formand Karsten Holt 
og Orla Hav var fætre, så måske falder der et 
par dråber af - til fætter Karsten!

40 - 50 medlemmer var mødt op til 
spisning og båltale Sankt Hans aften. På 
billedet ses fra venstre Hans Worm, John 
F. Larsen, Henrik Sørensen og Søren Borg-
strøm, der arbejder ved grillen.

Sankt Hans aften

Efter afsyngningen af 
Holger Drachmanns “Mid-

sommervisen“ blev bålet tændt. 
Der gik en gik frisk sommervind 

langs fjorden, så der var ikke 
problemer med at få heksen 

brændt af - hvilket skete til en 
lang serie “Heksehyl“.



LABELS B

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 · 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


