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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 “afsenderens” navn, så det er
tydeligt hvis mening, der
gengives.

Næste roblad udkommer i september måned - Deadline 15. august
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Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Det syder af aktiviteter såvel på land som på
vand. Roskoler, Aalborg Regatta (version 2),
styrmandskursus, scullerinstruktion, SPProning, motionsroning på faste tidspunkter,
Vi ror Danmark rundt, langture, nye roere i
kap-bådene og i skrivende stund runder vi
Skt. Hans Aften. (Se referatet fra en forrygende Skt. Hans Aften andetsteds i bladet).
Joh der er aktiviteter alle vegne.
Stor tak til de rokammerater, der tager en ekstra tørn i forbindelse med ovennævnte aktiviteter. Aktiviteterne er naturligvis behørigt
omtalt i aktuelle medlemsblad, hvorfor jeg
denne gang har fået ”mundkurv” på – og er
blevet pålagt af redaktionen – at fatte mig
korthed.
Omkring 140 roere har indtil nu været aktive
på vandet. Første mand (gæt hvem) har for
længst rundet 1500 km og andre har rundet
de 500 km, hvilket er ensbetydende med at
de er optaget i den eksklusive 500 km klub,
der udløser en roklub T-shirt med 500 km
påtrykt. Vel roet !
Sommerferien står for døren, hvilket betyder, at man allerede nu skal holde øje med
de aktiviteter, der afvikles umiddelbart efter
sommerferien. I særdeleshed én aktivitet er
FORSIDE:
Redaktionens udsendte medarbejder, der skulle indfange Aalborg
Regattaen i sit kamera, var at finde i
klubben, på Limfjordsbroen og langs
kajen. På forsiden ses det russiske
skib Shtandart med en AR inrigger på styrbordside, på vej hjem
til klubben efter optræden foran
honnørkajen. Romandskabet består
af Steff ved styrelinerne samt Jens
på stroken, Leif, Torben og formand
Karsten som pligten.

vigtig – nemlig Aalborg Roklubs fødselsdag.
Fødselsdagen afholdes i år lørdag, den 25.
august. Se programmet andetsteds i bladet.
Ønsker man at deltage i den traditions- og
begivenhedsrige frokost er det vigtigt, at man
tilmelder sig via den til formålet ophængte
tilmeldingsliste på opslagstavlen. Dette er en
forudsætning for, at der bestilles mad i rette
mængder. Med andre ord – ingen tilmelding
– ingen mad !
Som det fremgår af ovenstående er der altid
rigtig god grund til at holde øje med aktiviteterne via vores hjemmeside, opslag i klubben – samt de mails, der udsendes til medlemmerne.
Tilbage står blot at ønske alle vore medlemmer og sponsorer en rigtig god sommer.

Ro motion ER go’ motion ..!

Rettidig omhu!
Aalborg Roklub er en klub med stigende
aktivitetsniveau. Som nævnt ved årets standerhejsning er det selvsagt helt uacceptabelt,
at kontingentet ikke betales rettidigt. Det får
konsekvenser for vore aktiviteter.
Restancelisten er forkortet ganske betydeligt
- MEN - blot ét navn er ét navn for meget.
Er man usikker på hvorvidt kontingentet er
havnet i de rigtige lommer - så kontakt et bestyrelsesmedlem - snarest.
I næste uge ophænges restancelisten på
opslagstavlen i roklubben.
Og lad os så komme på vandet.
Med rosportslig hilsen
Karsten Holt - Formand

Nye Styrmænd

Den 17. juni blev der afholdt korttursstyrmandskursus, I alt deltog 9 medlemmer, der
alle bestod.

De nye styrmænd er:

Lars Funder - Daniel Grønbech
Erik Margon - Erik Hermann
Jens Vinther - Martin Skærm
Dimitrios Raptis
Karsten Jahn - Ole Bjerre
Tillykke til dem allesammen.
AALBORG ROKLUB
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AKTIVITETSKALENDER:
Hver mandag og onsdag kl18.00:
fællesroning for alle, vi mødes roklar
i bådehallen senest 18.00, og ror ca
2 timer.
Hver tirsdag og torsdag kl 18.00:
SPP-roning - For de der vil have
“Sved På Panden” og pulsen op. Vi
ror ca. 2 timer. Læs mere på hjemmesiden om ide og indhold.
JULI:
Robladet udkommer

AUGUST:
Hver onsdag kl 18.00: Scullerundervisning ved Tjalfe
19. Torsdag Team Torsdagtur til 		
		 Hesteskoen
25. Fødselsdagsfrokost - se side 11
Flere oplysninger på opslagstavlen og
www.aalborgroklub.dk

8/4 GP i 2012 er aflyst

Desværre har et enigt 8GP udvalg set sig
nødsaget til at aflyse turneringen i år. Læs
mere her:
http://www.roning.dk/Nyheder/2012/05/
Aflysning%20af%208GP.aspx
8GP udvalget vil sammen med Kaproningsudvalget forsøge, at lave et motionstilbud til
jer i forbindelse med Sydhavsregattaen samt
i Århus.
Skulle I have kommentarer til denne mail eller ideer til et nyt koncept for 2013 - er I
yderst velkomne til at skrive til 8GP udvalget. I finder deres kontaktdata her:
http://www.roning.dk/DFfR/Organisation/Udvalg/8%20GP%20udvalget.aspx.
En stor rosports hilsen fra
Anna Karina Eli Gravad
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Til alle
Aalborg
Roklubs
medlemmer:
I forbindelse med det landsdækkende arrangement “Vi Ror Danmark Rundt” afholdt
klubben langtur lørdag den 23. juni. Turen
var tænkt som en introduktion til langtur for
de nye/gamle kaniner, men det skal understreges, at turen var åben for alle og, at det
var dejligt, at se så mange lørdag morgen.
Roturen var berammet til 30-44 km.
I forbindelse med arrangementet “Vi Ror
Danmark Rundt” blev der sat focus på dette
torsdag den 21. juni 2012 i tv på programmet “Go aften Danmark”. Her fortalte Lise
Pedersen - Aalborg Dame Roklub - om arrangementet. Målet var, at alle aktive roere
tilsammen skulle ro 125.000 km fra og med
fredag den 22. juni (solopgang) til søndag
den 24. juni (kl 18.00) 2012. Så det blev en
relativ forlænget weekend.
Arrangementet “Vi Ror Danmark Rundt”
giver lodder i Dansk forening For Rosports
jubilæumskonkurrence. Vores klub får tildelt
50 point for dette arrangement, endvidere får
klubben 1 point for hvert medlem, der deltager til arrangementet.
1 point er lig med et lod i den samlede
pulje, hvor der trækkes lod om alle præmierne - både, ergometre og meget mere. Se
endividere:http://roning.dk/DFfR/125%20
aars%20jubilaeum/Jubilaeumskonkurrence.
aspx.
“Vi Roer Danmark Rundt” giver også lodder
til sit eget lotteri hvor der også er præmier på
højkant. Enhver klub, der har roet mindst 50
person-km tildeles forlods 10 lodder til lodtrækningen. Herudover tildeles 1 lod for hver
20 person-km.
En samlet oversigt over de præmier, der kan
vindes, bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Se: http://virordanmarkrundt.dk/
Mvh/Niels Østergaard

Fra rochefen
skal det lyde
her midtsommer
Folk er positive, der bliver roet en masse km.
og roskolen har været en succes. Vi har forsøgt at få et otter hold til at fungere til 8+
grand prix, men det har været lidt svært med
deltagelsen. AR. forventer, at man træner
mindst to gange om ugen, for at deltage.
Det blev ikke lettere, da forbundet meddelte,
at grand prixet var aflyst pga. manglende
tilmeldinger. Efterfølgende prøver vi igen
på at lave et par hold til Copenhagen harbour race d. 13.10.12. Igen er kravet træning
mindst to gange om ugen.
Vi har haft “Kap100” på vandet med helt
nye kaniner, hvor man må sige, at det var en
god aften og man hermed har fået et indblik
i, hvilke muligheder der er i AR. Prøver at
samle holet af de nye.
Steen, John og Peter havde brugt det meste
af foråret til at forberede deltagelse i årets
marathon. Pga. af dårligt vejr, blev dette arrangement aflyst, synd for holdet, når der nu

var lagt en meget seriøs træning inden løbet.
Scullerskolen er i gang ved Tjalfe, med flere
svømmeture som resultat.
Ovennævnte kan ikke lade sig gøre uden aktive op positive medlemmer, så TAK til jer
selv.
Mvh. Flemming. Rochef i AR.

Brush-up
Af Søren Borgstrøm

Gennem de sidste par sæsoner, har vi sporadisk givet udtryk for, at vi gerne vil stå i
spidsen for nogle små korte lektioner, med
opfriskning af det korrekte rotag som indhold. Det vil vi fortsat gerne.
Tiden til aktiv handling er nu kommet!
Vi har via egen erfaring og ved selvsyn konstateret, at der i en eller anden udstrækning, er et behov for opdatering af rotaget.
Det store spørgsmål er bare, hvem og hvor
mange, er interesseret??
Kunne alle vi, der gerne vil forbedre vores
teknik, både af hensyn til egen og andres rooplevelser ikke forene os?
Så derfor- kontakt en af undertegnede for
nærmere aftale om tid og sted for en opfrisker: Niels Østergård, John F. Larsen og Søren
Borgstrøm (du finder vores kontaktoplysninger på side 2)

Grafisk produktion
med fokus på miljø
Brochurer, magasiner, foldere og løsblade
Rapporter, bøger, kataloger og forretningspapirer
Print, kopi og variabelt tryk
Plakater, skilte, roll-ups og banner
Design og web-løsninger
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Coastal Dobbelt Firer
med styrmand!

Tekst: Peter Laubek
Foto: Hans Worm

Robåden, der kan gå på fjorden i alt slags
vejr – lige en båd beregnet til, når blæsten
går frisk over Limfjordens vande.
I forbindelse med Aalborg Regattaen havde
Ægir lånt et eksemplar af Århus Roklub. På
Bjarne Pedersen og John Terps initiativ fik
Team Torsdag lov at afprøve skiwet en torsdag med frisk vind og høj sø. Der var nogle
tekniske vanskeligheder med fastgøring af
ror – ligesom den høje sø besværliggjorde
ombordstigningen. Da vi først var kommet
fri af slingersen viste coastalbåden sig at
være særdeles stabil og sødygtig. Den bevægede sig let og flot på vandet . Vi roede
vestpå imod strøm og sø, var en tur inde i
skudehavnen for at prøve båden i roligt vand,
derefter ned mellem broerne. Det viste sig, at
den 140 kg. tunge og 10,5 meter lange båd
var endog meget let at vende på trods af vind
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og modsø. Vi var ikke sammenroet, alligevel
oplevede vi turen som en succes.
Mandskabet på prøveturen bestod af: Peter
Laubek, John Terp, Bent Mølgaard, Bjarne
Pedersen og Jørgen Hyhne på styrmandssædet. Hans Worm var vor mand på land, der
sikrede, at vi uden uheld lagde til ved Ægirs
slingers.
Vi er vidende om, at bestyrelsen er i færd med
langtidsplanlægning m.h.t. fremtidens behov
for både i AR. Coastalbåden er absolut en
bådtype, der skal tages med i overvejelserne.
Redaktionen har bedt Bjarne Pedersen komme med et indlæg i næste medlemsblad, som
nærmere beskriver coastalbåden og dens muligheder.

Årets kanin otter
Rochef Flemming Due giver de nødvendige instruktioner til den nyuddannede besætning, der dog har
et par fuldbefarne med. Otter mandskabet er: 1. Kristian Sloth. 2. Jonas Krage. 3. Logan Ward. 4.
Dimitrios Raptis. 5. Karsten Jahn. 6. Jeppe Mortensen. 7. Simon Lyngshede. 8. Jens Jakob. Cox Niels
Myrtue. Foto: Hans Worm

Status for veteran otteren
Af Niels Erik Hofman - 7’er på otteren

Hver tirsdag stævner otteren ud mod vest,
hvis ellers vejret tillader det. Og i år har
vi været begunstiget af ”ottervejr” langt
de fleste tirsdage, i modsætning til sidste
år, hvor det blæste stort set hver tirsdag.
Holdets trofaste reserver: Peter Gadegaard
og Flemming Due er friske til at træde til, når
der er behov for reserver.
Efter opvarmning ud til Egholmsfærgen/
Nordbroen, roer vi et program, der bringer
pulsen op i det røde felt, og sveden frem på
panden på de gamle drenge. Turenes længde
er 12-14 km.

Som noget nyt roer vi i år med ”big-blade”
årer. Og selv om vi ikke er meget for at indrømme det, (sig det endelig ikke til rochefen), så går det rigtig godt.
Senere på sæsonen tager vi stilling til, om
vi igen vil stille op til Copenhagen Habour
Race i oktober på 7 km distancen.
Holdets gennemsnitsalder er 64,7 år, men
vi bliver stadig ”lidt høje”, når vi formår at
banke otteren af sted for fuld tryk i balance
og takt.
Det lykkes rimeligt ofte, og så går vi efter
badet tilfredse og trætte ud gennem haal’en
med et smil på læben og et blik over til Frank
på væggen.

AALBORG ROKLUB
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”- så vender vi kajakken ..!”
Aalborg roklubs bestyrelse har enstemmigt vedtaget at udfaseen del af kajakkerne i Aalborg roklub. Det drejer sig om
de følgende 3 kajakker:

TIPPY:

Fabrikat: Reval, Tallin, Estland
hvid glasfiberkajak m/ror søsat 2003

PAPILUK:

Fabrikat: DAG MIVOK
rød plastickajak m/ror søsat 2004

MALIINA:

Fabrikat : DAG MIVOK
rød plastickajak m/ror søsat 2004

Er man interesseret i at købe en af ovennævnte skal man afgive skriftlig bud
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til Aalborg Roklub og aflevere sit bud i
lukket kuvert til et bestyrelsesmedlem, eller i postkassen ved klubben. Buddet skal
være klubben i hænde senest 1. August
2012.
Aalborg Roklubs bestyrelse vil så på bestyrelsesmøde i august gennemgå samtlige
bud og sælge til den højestbydende køber,
det skal dog bemærkes, at bestyrelsen kan
forkaste samtlige bud, hvis der ikke opnås
priser der stemmer med de vurderinger
bestyrelsen har fået foretaget af uvildige
virksomheder
inden for kajaksalg.
Kajakkerne
kan besigtiges fra i næste
uge, hvor de
vil være placeret i robassin
lokalet.

Hvem er
Ole L. Olsen
I forhallen i Aalborg Roklub
hænger en mindetavle
over Ole L.Olsen,
død i Neuengamme i 1945.
Af Hans Futtrup

En af traditionerne i AR er hvert år at sætte
en buket blomster ved mindetavlen.
Nu 67 år efter Ole L.Olsen død er spørgsmålet
rejst om, hvem han egentlig var, og hvorfor
hænger mindetavlen i forhallen.
Efter en gennemgang af div. arkivalier kan
der kastes lys over Ole L.Olsens livshistorie
og hvorfor hans liv endte i så ung en alder i
Neuengamme.
Ole L.Olsen er født den 21. februar 1921 i
Frøslev sogn på Sjælland og han blev døbt i
Visborg kirke, hvor han fik navnet Ole Georg
Lauge Olsen.
På 4. Maj Kollegiet i Aalborg har værelserne
navne efter modstandsfolk, der satte livet ind
i frihedskampens mangeartede opgaver. Et af
værelserne bærer navnet Ole Georg Lauge
Olsen
Tidligere redaktør og efor for 4. Maj Kollegiet, N.A.Eigenbroth har i et mindeskrift
”46 Navne”, fra 1956, skrevet om dem hvis
navne er knyttet til 4. Maj kollegiet i Aalborg.

N.A.Eigenbroth skriver om
Ole L.Olsen:
(Forkortet af redaktionen)

Ved juletid 1944-45 blev en del af de danske
fanger i fangelejren Neuengamme transporteret til Vesen ved den hollandske grænse for
at grave pansergrave . Arbejdet foregik som
oftest i regn og slud. Det var et evighedsarbejde, fordi gravene skred sammen omtrent

ligeså hurtigt, som de mishandlede og udsultede fanger kunne kaste jorden op. En af dem
, der bedst forstod at holde liv og humør i det
danske hold var Ole Olsen, selv om han var
dødsmærket af tuberkulose. Men til det sidste bevarede han en inderlig tro på, at skulle
nå hjem, en tro som også smittede af på hans
kammerater.
Ole L.Olsen var elev fra kandidat Jacobsens
Skole. Han var godt begavet og hørte samtidig til de flittige elever.
Efter skoletiden kom han i elektrikerlære, og
meget hurtigt satte han sig det mål at blive
elektroingeniør. Ved siden af arbejde og studium blev han roer, og her og i Frie Nords
terrainsportsafdeling blev han kendt og afholdt som en god kammerat, med udprægede
lederegenskaber og et dejligt lune. Han hørte
til dem, som alle gerne ville på tur med.
Tillige var Ole en stor musikelsker og anskaffede sig en violin og nød de timer, han
tilbragte med spil.
Hans Nationale bevidsthed var stærk og efter
besættelsen meldte han sig til Frie Nord,
hvor modstandsbevægelsen havde en stærk
og inspirerende grobund. Da han trådte ind
i modstandsbevægelsen, blev han naturligt
valgt til gruppefører, og han gjorde et dygtigt
og ansvarsbevidst arbejde.
Den 8. maj 1944 deltog han i en stor våbenmodtagelse på Sønderholm hede. Bilen, som
skulle køre de 12 containere i sikkerhed,
var lånt af en stikker. Tyskerne lå parat og
6 mand, heriblandt Ole L,Olsen, blev taget,
mens det lykkedes 10 at flygte.
AALBORG ROKLUB
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Efter behandlingen hos Gestapo i Aalborg
blev han sendt til Vestre Fængsel og senere
til Neungamme. Overalt søgte han at opmuntre sine kammerater, og han bevarede sit
livssyn lige til det øjeblik, hvor han udåndede i Versen bei Meppen, nedbrudt af udhungring og tuberkulose.
Hans lig blev aldrig fundet, og i Ryvangen
læses hans navn blandt dem, der gav sit liv
for landsmænd, men som ikke fik lov at hvile
i hjemlandets jord.
På hans mindeplade er indhugget de gamle
slesviske verslinier:

Men hvor danske hjerter slå,
og hvor danske toner klinge,
skal med stolthed store små
Fædrelandets tak jer bringe.
Udover mindetavlen i AR findes der mindetavler for Ole L.Olsen i mindelunden på
Aalborg Almen Kirkegard, i 4. Maj Parken
på Søndre Kirkegård og på Teknisk Skole i
Sankelmarksgade, samt i Mindelunden i Ryvangen.
Nærmere beskrivelser af mindesmærkerne
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Ole L. Olsen

findes i Ole Bergs jubilæumsskrift fra 2002,
hvor der tillige redegøres for de vilkår, hvorunder den enkelte satte livet til.

Løvspringstur - Frederikshavn
Den 1. weekend i juni inviterede Frederikshavn og Sæby Roklub til Løvspringstur i
Nordjysk Ronetværk - tidligere kendt som
Nordjysk Kreds.
Planen var at ro til Hirsholmene - men heldivis var der også en plan B, for hverken
vejret eller meteorologisk institut var med i
den weekend. Der blæste en meget nordlig
og meget lidt vestlig vind med en pæn styrke,
så Hirsholmene var udelukket.
Plan B hed Syd på langs kysten, med en afstikker ind i Frederikshavn Havn incl. Flådestationen, som normalt er meget forbudt.
Videre sydpå langs kysten til Sæby Roklub,
som har en lidt spændende indsejling gen-

nem det lille hul i stenmolen. Frisk tur, pæne
bølger, men på ingen måde uforsvarligt.
Bådene blev så kørt på trailer tilbage til Frederikshavn, og det var godt.
Lørdag aften serverede Frederikshavn
Roklub en udsøgt middag, der var gang i grillen med både svin og fjerkræ - et rigtig godt
arrangement.
Lørdag roede vi nordpå til roklubbens hus
ved Bratten Strand, igen i frisk vejr og der
var vind nok.
Vi deltog fra Aalborg med 6 fra AR og 5 fra
ADR - ialt var der 62 deltagere fra Frederikshavn, Sæby, Aalborg, Gjøl, Nykøbing Mors,
Hobro og Grenå.

Til lykke med fødselsdagen
Aalborg Roklubs 126 års fødselsdag fejres i år

lørdag, den 25. august

med den traditions- og begivenhedsrige fødselsdagsfrokost.
Dagen starter med morgenkaffe kl. 09.00 med efterfølgende mulighed
for en rotur. Snoren klippes til frokosten kl. 13.00.
Frokostmenuen er jo bestemt af traditionerne, og i år består hovedretten
af Skipperlabskovs.
Der bliver rift om pladserne. HUSK derfor at tilmelde dig arrangementet
via opslaget i roklubben – senest mandag, den 20. august.
Det er en absolut nødvendighed at tilmelde sig frokosten – såfremt man
ønsker at deltage i spisningen.
Vi ses i roklubben – i særdeleshed til Aalborg Roklubs fødselsdag.
Med rosportslig hilsen - Bestyrelsen . Aalborg Roklub
AALBORG ROKLUB
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Aalborg Re
Det var sikkert en mærkelig oplevelse for Hof, Pottemesteren. Aage og
alle de øvrige roere, der gennem årene har været ansvarlige for afviklingen af Aalborg Regattaen, at opleve det Tivoli regattaen nu er blevet
til. Nye tider – nye skikke – vi må være omstillingsparate. Sammen med
ADR, Ægir og Kajakklubben stillede vi med rohold til konvojen, der om
lørdagen den 16. juni skulle præstere paraderoning fra Jernbanebroen
til Honnørkajen, hvor der skulle rejses årer til ære for mandskaberne
på sejlskibene og den tusindtallige skare, der promenerede på kajen.
Endvidere havde vi folk i teltet ved Utzon – Centret, der demonstrerede
roergometre og robåde.

Mandskab: Niels Myrtue, Niels
Østergård, Simon Lyngshede,
Flemming Due, cox Ægirpige.

12

AALBORG ROKLUB

egatta 2012

Tekst og foto: Peter Laubek

AALBORG ROKLUB

13

Roskole i Aalborg Roklub
foråret 2012

Af Lars Funder

Det var ikke uden spænding jeg mødte op i
Aalborg roklub en kølig lørdag formiddag i
april måned.
Personligt havde jeg set frem til denne weekend længe, dette mest fordi jeg missede ro
skolen i 2011, men det kan jeg jo kun bebrejde mig selv.

Men nu var jeg her
Stod i hall ‘en. På en gang fornemmede jeg at
stå midt i en gammel, men også ærefuld herre
roklub, noget som jeg, hvis jeg ville, kunne
blive en del af. Med stigende spænding gik
jeg ind i bådhallen for at se de mange forskellige både, små, store, lange, korte, tykke
og tynde.
Men som i alle eventyr, skal man inden alting
bliver godt og lykkeligt, i dette tilfælde kommer på vandet i et af disse nye og spændende
fartøjer, igennem så meget ”ondt”.
Det var nu ikke slemt, der blev fra første
færd taget rigtig godt imod os kaniner, 10
styk førsteklasses kaniner, klar til dagens udfordringer.
Stemningen blandt de ”gamle” var fri og
uformel. For mig var det tydeligt at der i
klubben hersker en uformel og munter tone
og at der blandt de fremmødte var tale om
personer, der i en længere periode havde nydt
hinandens selskab og den fælles glæde ved
rosporten.
Den uformelle stemning bredte sig hurtig til
os nye og skabte et godt klima for dagens udfordringer.

Formiddagen gik hurtigt

På en let og informativ måde blev de mange
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informationer om bådene, de forskellige
bådtyper og deres indretning og opbygning,
lige fra kølsvinet til splitflaget gennemgået.
Herefter en orientering om de forskellige
kommandoer, før, under og efter at bådene
kommer på vandet.
Efter endt teori, var vi i bådhallen for at se
nærmere på bådene og for at blive hørt i det
vi lige var blevet fortalt under teorien.
Jeg husker det ikke som nogen stor succes.
Når det gælder om at huske, er jeg ikke god.
Efter at have besigtiget bådene i bådhallen,
gik turen til ergometrene for at lære at ro/
trække korrekt.
Jeg havde ikke tænkt meget over, at det
kunne være svært at ro, hvilket det egentlig
heller ikke er, men den korrekte teknik er
som i alle andre sportsgrene en stor fordel,
dels for at få det rigtige træk og selvfølgelig
for at undgå skader.
Endelig skulle vi så prøve noget, der kunne
minde lidt om det at ro. I ro bassinet skulle
vi prøve ombordstigning til de daglige kommandoer, og her fik jeg også den første
fornemmelse af hvordan det rent faktisk var
at ro de første åretag.
Der var naturligvis rettelser, under denne
vores første ro-instruktion, men alt sammen
for at sikre, at vi når det blev alvor havde et
minimum at viden om hvad der skulle eller
kunne ske.
En ting der bekymrede mig lidt under vores
første mange instruktioner var, at der var
mange ting at huske.
Bundpropper, øser, åretag, de forskellige
kommandoer, hvor man må løfte, hvor og
hvordan man skulle sidde, hvordan man

skulle skifte plads i åben sø og ikke mindst
hvor man må træde og hvor man bestemt
ikke må træde.
Skal ærligt erkende, at det for mig var en
smule overvældende, kunne jeg nu huske det
hele?
Men der var slet ingen grund til bekymring
skulle det vise sig – lang hen ad vejen er der
tale om learning by doing og med de mange
gode instruktører skulle det vise sig, at det
slet ikke var noget problem.

Efter frokost kom vi så til det
væsentlige,
nu skulle vi på vandet

Instruktørerne havde sammensat os i ro-hold
til 2ere og 4ere.
Holdene, der bestod af en blanding af instruktører og nye kaniner, fik hurtigt tildelt en båd
og så var det bare om at komme i gang.
Stille og roligt fik jeg nu omsat noget af formiddagens teori til praksis.
En god måde at få tingene til at hænge lidt
bedre fast.
Selv om der for en nybegynder var rigtig
mange ting at huske, og selv om det for de
mere erfarne roere måske var lettere at gøre
tingene selv, var der for mig som ny roer ingen kære mor, bare se at komme i gang.
Først instruktion i ind/udskrivningen, så
gennemgang af båden, bundpropper, øse,
redningsvest, båden kørt i vandet, rigtig åre
i rigtig swirvel, ombordstigning, skubbe fra
land og de første åretag i rigtig vand.
Det var en stor lettelse at se, føle og mærke at
det hele fungerede.
Det vi havde hørt og prøvet hele formiddagen, blev nu omsat til praksis og det viste
sig, at det faktisk kunne lade sig gøre at ro,
få båden til at bevæge sig igennem vandet..
Denne første tur på fjorden, satte for mig en
stor del af teorien på plads.
Det var en stille og rolig tur, som jeg husker
som en tur med få rettelser og mange gode
råd.
Jeg husker også, at jeg var træt da jeg kom
hjem efter denne første dag som roer.
Skal ærligt erkende, at jeg havde ondt i
muskler jeg slet vidste jeg havde, men det
var skønt.
Skal jeg sammenfatte alt dette om at være på

ro-skole, vil jeg sige at det var godt.
Der var en god instruktion både i teori og i
praksis.
Fra første dag har jeg følt mig velkommen.
Der er gjort alt for at jeg skulle føle mig godt
tilpas, alle instruktørerne og øvrige medlemmer har bidraget til at jeg skulle føle mig som
en del af Aalborg Roklub.
Nu, med ro skolen bag mig og efterhånden
mange gode timer på fjorden, føler jeg mig
nu som en lidt bedre roer.
Jeg sætter stor pris på den frie roning hver
mandag og onsdag, til en kort eller lidt
længere tur på fjorden med nye eller gamle
roere.
Når der er SPP roning, har jeg ikke helt haft
den fornødne tiltro til egne evner og udholdenhed, men er sikker på at det nok skal
komme.
Jeg føler mig meget velkommen i klubben
og sætter stor pris på den måde jeg er blevet
modtaget på, både som helt ny og som nu lidt
ældre roer, jeg skylder alle medlemmerne,
tak for det.
De kommende uger byder på flere spændende
udflugter og udfordringer.
Særligt glæder jeg mig til at skulle være en
lille del af Aalborg Regatta og ”Vi ror Danmark rundt”
og til at deltage i det kommende korttursstyrmandskursus.
Jeg er ikke i tvivl om, at jeg i roning har fundet den motionsform der passer mig perfekt,
er kun lidt ærgerlig over ikke at have fundet
den tidligere.
Jeg ser frem til rigtig mange gode timer på
fjorden, sammen med jer alle – God sommer.

AALBORG ROKLUB
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TT’s årlige
grundlovstur
Af John T. Terp

Turen var i år planlagt til at gå op i Ryå,
nærmere betegnet ved vores gamle hytte,
dog på den modsatte bred af åen.
Dagen var tirsdag den 5. juni 2012 med
fælles morgenkaffe i AR, altså med hustruer
og børn, og det kl. 8.00, så langt så godt.
Men det blæste en mindre storm, så den planlagte tur blev aflyst.
Plan B blev taget frem, men der var vejret for
godt til at den kunne udføres.
Så var der kun plan C tilbage, det var en tur
til Bangsbo Fortet ved indkørselen til Frederikshavn. Vi har vel alle set de 3 truende
kanoner nede fra hovedvejen, men nu skulle
de undersøges nærmere, en forespørgsel
om et enkelt prøveskud var dog på forhånd
afvist.
TT stab holdt under kaffen et mindre møde
og fandt ud af følgende, Bangsbo Museet var
lukket, men såvel Sæby museum som Bangsbo Fortet var åben og det endda med geuidet
rundvisning.
Så af sted i et passende antal køretøjer, først
til Bangsbo Fortet, sikke en oplevelse. Her
blev historien om skabelsen af fortet, og
tyskernes erkendelse af at fra omkring 194243 var der risiko for at de allierede ville gøre
landgang. Så langt de fleste tyske forsvarsanlæg er ikke fra 1940, men først da Berlin
begyndte at erkende at risikoen for en allieret
invasion var en mulighed, begyndte tyskerne
at befæste de erobrede områder.
Der ligger rigtige mange bunkere i området, og en del af dem er åben for besøg.
Hvis en af de 3 kanoner skulle skyde med
maximal kraft ville projektilet hænge i luften i 59 sekunder, iflg fortælleren, men som
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han også fortalte, hvor havde målet flyttet sig
hen på 59 sekunder. De 3 kanoner har skudt
2 gange hver, en gang da tyskerne havde
monteret dem og en gang da danskerne, efter
krigen, overtog fortet. Kanonerne komme fra
et tidligere dansk kanonskib, og er Bofors
kanoner fra Sverige. Frokosten blev indtaget
siddende på et af kanonløbene.
Derefter trådte grundlovstaleren i karakter,
og Hyhne sørgede for, at Dannebrog også
var med, som vi plejer. Turens faste grundlovstaler er Peter Laubek, og der blev talt om
de genstridige vendelboer og hvad det medførte af krige. Nå vi har da fået dem underlagt tronen og det har de det nok også bedst
med, men tag ikke fejl, for at undgå mytteri
har vi fjernet alle jetjagere fra Vendsyssel.
Derefter gik turen til Sæby Museum, her
havde Vagn Thidemann en stor finger med
i spillet, så når I skal på Sæby Museum, så
kontakt Vagn, der er med i ledelsen af museum. Vagn kunne fortælle, at der er et samarbejde mellem Frh. Museum, Skagen Museum, Sæby Museum og Voersaa Museum.
Selve Sæby Museum er absolut et besøg
værd, jeg har selv boet nogle år i Sæby men
aldrig besøgt museet, jeg kan så sige, at det
er ikke sidste gang, jeg besøger det.
Derefter skulle bilerne findes, men under
denne eftersøgning kom vi i nærheden af torvet, og da væske balancen var negativ, blev
der rettet op på dette.
Dagen sluttede med sild, og skipper lapskovs
i AR, arrangeret af holdes faste hovmester
Ole og hjælpere.
På trods af vejret blev det en rigtig god dag.

afholdte vinsmagning
torsdag 7. juni

Af Aage Nielsen

Efter en lidt tøvende start tilmeldte 31 personer sig til aftenens vinsmagning, hvilket
var et tilfredsstillende antal. Vi havde i indbydelsen introduceret aftenen som en rejse til
Italien.
Vores rejseleder var Claus Topp fra Topp
Wine, der som tidligere TDC-ansat havde
gjort sin hobby til et fuldtidsarbejde, og
han havde grebet vores tema, og via det
opstillede diasshow kom vi forbi Alsace og
Rhinområdet inden vi via Salzburg og Hitlers Ørnereden hoppede over alperne til regionen Veneto. Veneto ligger stort set øst for
Gardasøen med Venedig som kulturel hovedstad, og med Verona som centrum for vinfremstillingen.
Her i regionen var Claus på hjemmebane, talrige besøg havde givet ham stort kendskab
til området samt givet mange venner blandt
vinbønderne. Og nu skulle vi lære nogle udvalgte vine at kende.
Vi lagde ud med en hvidvin ”Bardolino Chiaretto Classico 2011” til en pris af 55,- kr. og
via bl.a. en rødvin ”I Creari 2008 – Rosso
del Verona” kom vi til den næstsidste af de 9
vine det var en ”Amarone Classico 2007” fra
Azienda Agricolo Levatti til en pris af 240,_
kr. Amarone vin er områdets speciale. Vi
sluttede af med en sød pink vin med en alkoholprocent på bare 5 %, den er velegnet som
velkomstdrink eller til at fylde på den søde
tand. Italien er et spændende vinland og vi
blev introduceret til forskellige gode vine fra

et område som mange danskere har ferieret i.
Jørgen Bertelsen havde formidlet kontakten
til Claus Topp, og han havde også formået
kantinelederen hos Spar Nord til at levere
det ledsagende Tapas arrangement, som var
særdeles velsmagende.
Det blev en fornøjelig aften med gode historier, herunder et par vovede af slagsen, og
som Claus havde lovet, var det en flok meget
kloge hoveder som sagde farvel til hinanden
da rejsen var ovre.

Nøgler ...
Depositum for nøgler til klubben vil fremover lyde på 200 kr, da dette stemmer bedre overens med den faktiske pris for at erstatte en
systemnøgle.
Medlemmer, der allerede har en nøgle vil
naturligvis kun blive ramt af det forhøjede
depositum, hvis deres nøgle skal erstattes.
Ligeledes vil depositum for skabsnøgler forblive på de 50 kr. Skulle man have bragt sig
selv i en situation, hvor man har mistet begge
skabsnøgler, vil man blive bedt om at betale
for omkodning af låsen, evt. en ny lås (ca.
375 kr), hvis låsen ikke står til at redde.
Bestyrelsen ønsker i øvrigt at gøre opmærksom på, at vi ikke kan tillade, at man låner
nøgler ud til personer, der ikke er medlem af
klubben, uden forudgående aftale med bestyrelsen.
AALBORG ROKLUB
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Båltalen
ved
Kultur- og Fritidschef
Lis Rom Andersen
Sankt Hans dag er jo ikke nogen helligdag, og
dermed ikke en fridag – og dermed heller ikke
en af dem, der kan fjernes ved lov ligesom bededag, skærtorsdag og hvad man ellers kunne
komme i tanker om.
Selv om det ikke er nogen fri- eller helligdag
er Sankt Hans noget særligt. Vi fejrer de lange
lyse aftner - og det er noget ganske særligt på
vore breddegrader. Sankt Hans aften er en ganske særlig aften.
Ligesom vi også fejrer juleaften inden juledag,
og vi spiser hveder på bededagsaften før Store
Bededag, så fejrer vi Sankt Hansaften før det i
morgen er Sankt Hans dag.
Så det helt særlige er faktisk aftenen før, det er
her vi holder festen og tager fornøjelserne – vi
er nemlig ikke skabt til at vente, vi tager festen
her og nu.
Sankt Hansaften er glæden ved en sommerhygge-komsammen i det fri, også selv om det
somme tider regner lidt. Sankt Hansaften er
knitrende hed varme fra ilden i bålet. Det er
intenst og lidt farligt. Det er midsommervisen
efter den nye eller den gamle model, det er snobrød og dæmpede rare stemmer,
det er det at være sammen og slappe af.
Sankt Hans er særlig, fordi vi markerer, at vi er
ved midsommer, og vi er jo i øvrigt også midt
i rosæsonen.
I gammel tid var Sankt Hansaften en magisk
aften, hvor urter og helbredende kilder havde
særlig kraft.
Nu om dage er det for mig en magisk aften,
hvor vi brænder det gamle af og giver plads for
det nye, hvor vi lægger det travle forår bag os
for at nyde sommeren og lave noget af det vi
allerhelst vil.
Og så er det også en påmindelse om, at der stadig er tid.
Nok har vi lige nået vendepunktet, hvor
dagslyset igen er i aftagende, og det kan måske
føles lidt vemodigt.
Men der er stadig tid – nemlig en hel halv sommer –
• til at få drømmene til at gå i opfyldelse,
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• til at få gjort noget ved det,
• til lige at få roet nogle flere af de ekstra
		 kilometer, man satte sig som mål i start
		 en af sæsonen, dengang armene stadig
		 var vinterblege, og inden al mulig an
		 den travlhed satte ind.
I midsommervisen synger vi blandt andet, at:
Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde.
Men det er man lykkeligt fri for i nogle af
roklubberne her i byen, som har valgt at dele
dem op hver for sig - heksene for sig og troldene for sig.
Og jeg er nu glad for at se, at man selvfølgelig
godt kan samle både hekse og trolde om at
markere midsommeren og højdepunktet på
rosæsonen.
I Aalborg Kommune har vi fem roklubber, de
tre her på Søsportsvej, og en i Nibe og en i Hals.
Der er omkring 800 medlemmer alt i alt.
Og vi har en lang og flot tradition inden for
rosporten, hvor Aalborg Roklub blev 125 år
sidste år, Ægir rundede de 70 her i juni, og Aalborg Dameroklub fylder 100 år i 2016.
Vi kan være stolte af, at vi har fantastiske faciliteter til rosport. Og skal vi drømme om noget
her i anledning af Sankt Hans, så kan det jo for
eksempel være at få nogle flere unge med.
Af de 800 klubmedlemmer er der omkring 60,
der er under 25 år, eller kun cirka 8 %.
Som jeg sagde; der er stadig tid til at arbejde på
at opfylde nogle drømme!
Vi skal være bedre til også at få de unge med
og finde et fælles fodslag på, hvordan vi måske
sammen kan gøre det.
Tak til alle jer, der allerede ror, fordi I aktivt
bruger de fantastiske omgivelser, vi har med
fjorden,hvor I bruger jer selv og sveder og bliver ømme og stærke og smidige,
tak fordi I sikkert også spiser sundt, og fordi I
prioriterer at være aktive sammen med andre.
Det at bruge af sin energi og sit overskud giver
som bekendt endnu mere energi.
Så husk også at hente ekstra energi i nogle af
de mange gode, tankevækkende, sjove, lige og
skæve kulturtilbud, som vi også kan være rigtig
stolte af i Aalborg.
Så står man nemlig med dén samlede pakke af
fritids- og foreningsliv og kultur, som efter min
mening er vigtig for det gode liv.
Som sagt: Der er stadig masser af tid. Se nu at
få gjort noget ved drømmene og planerne.

Glædelig midsommer!

Aalborg Roklubs Sankthansfest 2012

- sikken en
Sankthansfest!

Tekst: Peter Laubek
Foto: Thorkild A. Kristensen

Rigtig dansk sommervejr, med byger, der
kom og gik. Alligevel blev ADR og AR´s
Sankthansfest en stor succes.
Et festudvalg i højeste gear havde været i
klubbens depoter og fundet ”Fortiden frem”.
Den gamle bar, National - kasseapparatet fra
Hel - Bar, egetræstønden og de kulørte lamper. Klublokalet var virkelig festligt rigget
til. Alle borde var dækket op. Mere end 50
medlemmer med familie havde meldt sig til
fællesspisningen, hvor der blev serveret velsmagende honningglaseret skinke med kartoffelsalat. Hertil kom 20 – 30 deltagere, som
forberedte grillmad på bådpladsen.
Ikke mindst en veloplagt bestyrelse var med
til at skabe en rigtig fin midsommerstemning.
Efter spisningen kaldte formand Karsten til
ro. Det viste sig, at klubben har indstiftet orden, hvis medlemmer alle har roet 500 km
siden standerhejsningen. Medlemmer, der
havde gjort sig fortjent til det, fik en klubtrøje
med 500 km mærke.
Klubbens faste stab af kilometerslugere med
Allan Pedersen i spidsen modtog diverse

sølv - og guldårer med inskription – som
formanden bemærkede - det havde været en
bekostelig omgang.
Kort før 21.00 lød der udrykningssignal fra
bådpladsen. Det var formanden, der v.h.a.
klubbens avancerede råber, meddelte, at der
nu blev gjort klar til, at årets båltaler Kultur –
og Fritidschef i Aalborg Kommune Lis Rom
Andersen gjorde sin entre. Uddrag af Kultur
– og Fritidschefens sankthanstale bringes
særskilt.
Efter sankthanstalen tændte Ulrik Saxager
bålet, der dog i starten var noget trægt til at
komme i gang. Men et ekstra energitilskud
fra Ulriks mirakelvand, blev der gang i den,
alt imedens forsamlingen sang Midsommervisen.Den smukke heks for til Bloksbjerg
i røg og damp - hatten først.
Formanden takkede Lis Rom Andersen for
båltalen og inviterede til kaffe på 1. sal.
Rigtig mange medlemmer fra ADR og AR
med familie blev hængende og der blev
snakket til højre og til venstre. Stor tak til de
medlemmer og bestyrelsen for en vellykket
arrangement.
AALBORG ROKLUB
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Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte medlemmer:
40 år:
Jacob Munch Nielsen 16. juli
60 år:
Jens Thomsen 20. juli
Karsten Holt 4. september
65 år:
Henry Kruuse 7. august
Bernhard Andersen 20. august
Roar Clausen 16. september
Poul Dahl Fogh 30. september
70 år:
Svend Jørgen Carstensen 12. juli
Thorkild A. Kristensen 18. august
75 år:
Helge Foss - Pedersen 3. juli
Axel Luther Jørgensen 23. august
80 år:

Svend Jørgen
Carstensen
70 år
Svend Jørgen Carstensen fyldte 12. juli 70 år.
I begyndelsen af 60 erne startede Svend
Jørgen med at ro kaproning under træner
Erik Hansen. Herefter fulgte en flot karriere på kaproningsbanen i forskellige bådtyper. Toer uden med Thorkild, en bådtype
som jo kræver sin mand. Senere på Aalborg
Roklubs juniorfirer med Jørgen Juul, Vagn
Thidemann, Svend Jørgen Carstensen, John
Terp og med Horst Schultz som cox. De var
landets bedste. I 1965 deltog Svend Jørgen
ved DM i inrigger firer sammen med Bjarne
Pedersen, John Terp, Per Larsen og Peter
Laubek. Det blev til en 2. plads.
Efter en længere pause har Svend Jørgen igen
grebet åren til stor glæde for såvel rokammeraterne på morgenholdet som ham selv.
Een af disse svende har lært ham at kende
som en værdifuld støtte. Der arbejdes kraftfuldt med åren, med messinghornene, med
jazztimerne i radioen - alle delene klinger
rent og klart. At have ham som medlem af
Bent Bogs firer i såvel band som båd er en
velkommen gave som fødselaren giver os.
Til Lykke fra rokammeraterne!

Jørgen Hyhne 13. august

- vi si’r TILLYKKE

Thorkild A.
Kristensen
70 år
Thorkild A. Kristensen fylder 18. august 70
år. Han er absolut født som landkrabbe, idet
han er slagtersøn fra Hornum – Ulstrup. Efter
flytning til Aalborg gjorde Thorkild gjorde
sin entre i Aalborg Roklub som ungdomsroer
og har siden været aktiv i alle afdelinger.
Begyndte allerede i 1958 som ungdomsroer.
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I 1959 startede karrieren som kaproer, hvor
Thorkild roede drenge -dobbeltsculler med
Erik “Stemme” Mortensen. Samme år var han
den roer blandt de 80 – 90 ungdomsroere, der
havde roet flest kilometer i klubben. Senere
roede Thorkild toer uden med Svend Jørgen
Carstensen i båden Radiller. I 1962 blev
Thorkild langtursstyrmand, herefter fulgte
en årrække som passioneret langtursroer. I
samme periode var Thorkild en vigtig mand i
klubbens festudvalg sammen med prominente personer som Diller Daller, Preben Broe,
Benito og Erik Brøndum.
I efterfølgende år har Thorkild på mange
planer støttet bestyrelsen og klubben med en
række forskellige bygningsmæssige tiltag.
Senest har Thorkild sponseret det fine møblement i Hallen.
På det erhvervsmæssige plan er vi mange,
der har fulgt Thorkild fra han startede som
elektrikerlærling i Løkkegade og hvorledes
han med stor dygtighed udviklede Strøm –
Hansen til et landsdækkende el – firma indenfor avanceret elektronik.Godt gået !
Nævnes skal det også, at Thorkild aftjente
sin værnepligt ved Den Kongelige Danske
Marine, hvor han havde en glorværdig karriere på det gode dampskib Freja.
Muligvis havde Thorkild efter på en række
langture fået smag for at benytte sejl som
fremdrivningsmiddel. Han erhvervede sejlbåden ”Amber”, hvor han på en lang række
ture hyrede nogle af sine rokammerater som
gaster. Blandt andet 4 gange på kapsejladsen
”Sjælland Rundt”.
Efter erhvervskarrieren har vi i stigende grad
glæde af Thorkilds tilstedeværelse i klubben.
I 2010 modtog Thorkild medaljen for 50 års
aktivt medlemskab af Aalborg Roklub, idet

tiden som ungdomsroer dengang ikke talte
med ved uddeling af årsnåle.
Stort tillykke fra rokammeraterne

Axel Luther
Jørgensen
75
Den nu fuldvoksne yngling er en helt igennem prægtig rokammerat og gentleman.
Hans sejlersind stod tidligere til at udnytte
vindens kræfter på bølgerne, men nu udnytter han sin maritime indsigt til som styrmand
at skære voverne i de mest perfekte vinkler af
hensyn til de ombordværende. En vindstyrke
op mod de ti gør kun søulken bedre tilpas.
Undervejs søger han at forkorte tiden for os
alle med sine historier, der udmærker sig ved
at gå de mest snørklede veje mod målet. Fidusen i hans fortælleteknik kommer af, at han
altid holder sine tihørere hen i spænding om
han nogensinde når til pointen. Han er heller
ikke karrig med sine gamle færdigheder. Er
der en på holdet, der ser sløj ud eller kommer
med et host, så træder den gamle medicus i
funktion, og man får en fuldstændig diagnose
med tilhørende ordinering af fornuftige og så
vidt muligt ugiftige midler. Vi i ti-to-flokken
er glade for, at han kaster glans over vores
faste ture, festlige sammenkomster, den årlige langtur og hans praktiske opbakning til
nytårskuren. Stort til lykke.
På rokammeraternes vegne
Erik Busse
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g at Kurt Porsborg, tidligere materialeforvalter og langtursroer i klubben, har været
på besøg.Kurt er i dag bosat i Canada og har
været på ferie i Hals. Via John Terp bringes
der en hilsen fra Kurt til alle gamle rokammerater.
g at Team Torsdag igen i år fungerede som

Security ved Lions Fjordrock 2012.
Rosvendene fra Team Torsdag mener, at

deres robuste fremtoningspræg er stærkt
medvirkende til, at der ikke opstår ballade
under koncerterne, andre mener det skyldes,
at de fleste tilhørere er rockfans og hoppejazzere over de 65. Fjordrock er som bekendt
et velgørenhedsarrangement. Lions betaler
musikken og det meningen, at tilhørerne
køber øl på pladsen, det er der overskuddet
hentes. Det blev også forstået af de fleste i
år. Eneste episode var et par sværlemmede
livsnydere, der selv medbragte bajere og
provokerende indtog disse i 1. parket foran
musikken. Den gik selvfølgelig ikke, Team
Torsdag trådte i aktion. Sendte fluks en Securitymand til åstedet og påtalte den uheldige
adfærd. Hvad skete der – slagsmål ? Nej –
den ene af de formastelige, den kraftigste,
greb med den ene hånd Sekuritymandens (
læs redaktørens) hånd og lagde den anden
om hans liv og begyndte at danse – sådan
løses konfliksituationer i den våde danske
sommer – herligt :o) Ulf Pilgaard og Dirck
Passer kunne ikke have gjort det bedre. Det
viste sig, at de 2 ungersvende havde støttet
arrangementet ved køb af 2 flasker vin på stedet – så Team Torsdag viste storsind !
g at Aalborg Roklubs bidrag til DFfR’s jubi-

læumsaraangement, “Vi ror Danmark rundt”
var 1.115 km, roet af 26 roere.
at det besværliggør arbejdet med
rengøring, at medlemmer lader håndklæder
hænge til tørre i skabsgangen samt efterlader
træningssko på gulvet eller ovenpå skabene.
Træningsrekvisitter, sko og håndklæder m.v.
skal opbevares i skabene eller tages med
hjem efter træningen. Det er ikke tilladt at
benytte skabsgange, overskabe, radiatorer og
vindueskarme som garderobe. Mangler I et
skab - så kontakt Simon Lyngshede.

g

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
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g at klubbens økonomichef var i sit es, da

festkomiteen havde fundet klubbens klenodie af “ Sølvskinnende National Kasseapparat “ frem ved Sankthans arrangementet. Kun
Aage kendte til knappen, der udløste kassen.

g at et af klubbens prominente medlemmer

BC ved synet af årets flammende pallebål udbrød - nu havde det været passende, at synge
“Da hønsehuset brændte“.

Undgå ventetid
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg www.lassen-eriksen.dk

- en ordentlig bank

Gå i banken
via mobilen
til iPhone og Android
Hent den gratis i App store eller Android Marked

NØRRESUNDBY BANK · Torvet 4 · Tel. 98 70 33 33 · www.noerresundbybank.dk
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El-Service
Nørresundby
Sundsholmen 39
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 9632 6000

Hurtig udrykning * Topkvalificeret
mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller

Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og
installation * Gratis rådgivning

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

Landingslys * Docking system * Fjernstyring
og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler

Højteknologisk avancerede løsninger*
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted

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

Trafikledelse

Rødovre:
Krondalvej 8

Entreprise

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet

DK-2610 Rødovre

Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

Tlf. +45 4457 9300

El-Tavler

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