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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

”Vi gjorde det igen !” kunne man passende
udbryde – med hentydning til de netop overståede arrangementer - Aalborg Regatta og
Skt. Hans aften.
Traditionen tro deltager rosporten i Aalborg
Regatta med otterløb fredag og med konvojroning og ”åben roklub” ved en fælles bod
ved Utzon Centret om lørdagen.
Aalborg Regattaen, der åbnede fredag, den
20. juni med 3 forrygende otterløb (i år udvidet med en kvindeotter), er udførlig beskrevet andetsteds i robladet. Her skal kort
bemærkes, at rosportens indsats atter er
blevet bemærket med mange rosende ord
fra arrangører, tilskuere og deltagere. Også
TV2Nord havde fundet vej dels til roklubben
inden løbene for at hente interviews dels at
filme på fjorden under løbene. En formidabel
eftermiddag – som jeg ved en del AR-medlemmer overværede !
Lørdagens aktiviteter havde deltagelse af i
alt ca. 30 både – heraf hovedparten kajakker
fra Aalborg Kajakklub; men resultatet var atter ganske flot. Der blev rejst årer foran Honnørkajen og foran vores fælles bod ved Utzon Centret. Det blev en ganske våd indsats,
da regnen silede ned mens vore mandskaber
var på fjorden. Alle tog det med muntre miner – og smilet bredte sig endnu mere under
den fælles sandwichspisning i Ægir efterfølgende.
Skt. Hans Aften er også beskrevet andetsteds
i robladet. Også denne aktivitet nåede nye
højder – nu med deltagelse af alle foreninger
på Søsportsvej.
Her skal lyde en meget stor tak til alle, der
var involveret i forberedelse og gennemførelse af aktiviteterne.
Generelt har rosæsonen været over al forventning. Godt rovejr og stor aktivitet stort
set alle ugens dage. Kan man ønske sig mere?

KAP-afdelingen ved Mathias og Kristian
har udmærket sig ved deltagelse i regattaer i
Ratzeburg og Amsterdam. Team888 deltager
ligeledes ved regattaen i Sorø.
Kapfonden har også været i aktivitet og har
skænket klubben hele 3 nye både af høj kaliber. 2 singlescullere og en dobbeltsculler er
på vej til Danmark og Aalborg Roklub. Det
er en meget flot gave Kapfonden har skænket roklubben – dels baseret på størrelsen af
investeringen dels baseret på det kæmpe arbejde, som mange kaproere gennem tiderne
har udført, for at tilvejebringe et økonomisk
fundament for fremtidens kaproning i klubben. I denne sammenhæng er TAK i særdeleshed et fattigt ord. De nye både forventes
at ankomme til roklubben i løbet af august/
september.
Sommerferien står for døren. Der skal imidlertid ikke hviles på laurbærrene i sommerperioden. Allerede primo september (helt
nøjagtig den 6. september) er vi involveret
i et nyt projekt, hvor vi skal kåre Danmarks
bedste universitetsotter – på Limfjorden!!! I
samarbejde med Aalborg Universitet er de
danske universiteter og de samme steds beliggende roklubber inviteret til Aalborg for
at konkurrere med vores 888-roere. Arrangementet finder sted i forbindelse med Aalborg
i Rødt. Vi håber og forventer, at der stiller
mindst 3 ottere til start.
Allerede lørdag, den 30. august finder en
traditionsrig begivenhed sted i roklubben
– nemlig fødselsdagsfrokosten. HUSK nu
at sætte et stort kryds i kalenderen for deltagelsen. Tilmelding er vigtig!!! Er man ikke
tilmeldt – er der ingen mad. Basta.
Som det fremgår af ovenstående er der rigtig
god grund til at melde sig under fanerne i
roklubben, holde godt øje med aktiviteterne
via vores hjemmeside – 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 ..!
Vi ses i klubben !
Karsten Holt
AALBORG ROKLUB
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AKTIVITETSKALENDER:
Fællesroning hver mandag og onsdag kl. 17:00 samt lørdag kl. 09:00
Så mød nye som gamle rokammerater, få sved på panden og kom i
form ved at møde omklædt i bådhallen.
AUGUST:
		20. Strøm Hansen Sponsorroning
		30. Klubbens fødselsdag
		30. Nordic Rowing Master
			Regatta 2014 - Bagsværd

SEPTEMBER:
		 6. Aalborg i Rødt - “8+” konkurence
			mellem universiteterne i Danmark

OKTOBER:
		25. Flæskestegstur
		26. Standerstrygning

Flere oplysninger på
opslagstavlen og
www.aalborgroklub.dk

MOTIONSTURNERING:
Opgørelse pr. 31. juni:
Af Jens Brandt

Kilometer
Gennemsnit
Antal roere

32.621
187,47
174

Allan Pedersen, er stadig i spidsen,
nu med 1.246 km. (heraf 355 langturskilometer). Flot roet af Allan, der
følges tæt af klubbens kaproere.
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GAR’s sommer-

arrangement i 2014

Af Aage Nielsen

Vi havde i bestyrelsen talt om at genoptage
vores sommer arrangement hvor vi indbyder
til en smagning af en eller anden alkoholholdig væske kædet sammen med oplysende
information om samme.
For at skabe lidt variation indbød vi denne
gang til en romsmagning i klubhuset torsdag
den 22. maj
Udover bestyrelse meldte der sig desværre
kun 3 medlemmer til smagningen, vi besluttede derfor at aflyse, da vi synes det var alt
for få deltagere til det havde nogen mening
at gennemføre arrangementet.
Det vi ikke ved, er om det var prisen på 300
kr. pr. person for romsmagning sammen med
en lettere tapas anretning, eller om det var
dagen, en torsdag, eller om det var tilmeldingsfristen på ca. 3 uger, som bevirkede at
næsten ingen tilmeldte sig. For at afgøre om
vi skal prøve igen vil vi naturligvis i bestyrelsen gerne have nogle indikationer på hvilke faktorer der har vægtet i jeres valg eller
fravalg.

Nøglebrik –
nu med pinkode
Vort fordørslåsesystem er således indrettet,
at medlemmerne med en brik kan låse døren
op. Det ved alle.
Skulle man imidlertid være så uheldig at
have låst sig ude – og der rent undtagelsesvis
ikke er et øje i klubben (alle er selvfølgelig
på vandet) så kan man rent faktisk åbne
fordøren med en pin-kode !
Denne pin-kode er indtil nu kommunikeret til
enkelte medlemmer, der har været i bekneb i
forbindelse med at åbne fordøren.
Ved indtastning af Pinkoden på tastaturet
skal koden blot afsluttes med #.
Interesseret? Så kontakt undertegnede og
oplys en ønsket PIN-kode.
Karsten Holt

Kapfondens gave
til Aalborg Roklub
Af Morten Wendt Jensen

Kapfonden har vedtaget at give en gave til
Aalborg Roklub i form af nye både til en
værdi af mere end 200.000 kr.
Men hvad er Kapfonden? Hvis man tager
et kig på bådene i bådhallen vil man se, at
mange af kaproningsbådene bærer et navn
som begynder med KAP efterfulgt af årstallet på det år, båden blev døbt. Disse både er
betalt af Kapfonden og overdraget klubben
som en gave og en støtte for klubbens kaproere.
Kapfonden blev indstiftet i 60’erne og havde
– ligesom i dag – til formål at indsamle penge
til køb af kaproningsbåde. Således har mange
af klubbens ældste kaproere tjent penge ved
forskellige arrangementer og har dermed finansieret de mange både. I slutningen af 80erne var Kapfondens midler stort set brugt,
og Kapfonden var tæt på nedlæggelse.
Heldigvis var en flok medlemmer parate til
at gå i gang med arbejdet med at få Kapfonden genrejst – herunder især Jens Brandt,
Michael Due og Frank Pedersen. Således
har vi i en årrække arbejdet ved en række
arrangementer, hvor vi har tjent penge til
Fonden. Disse midler er investeret i værdipapirer, hvilket nu gør, at Kapfonden er i stand
til at indkøbe kaproningsmateriel.
Kapfonden har et meget klart formål, som er
beskrevet i Fondens vedtægter. Det fremgår,
at formålet er at yde støtte ved indkøb af materiel til seriøse kaproere. Og det skal understreges, at der lægges vægt på seriøsitet før
man kan komme i betragtning til støtte. Hvis
kapfonden skal have en berettigelse, kan den
ikke støtte hvad som helst – i så fald vil det
FORSIDE:
Dommerbåden med Morten Wendt,
Ulrik Saxager og pressen i aktion ved
Aalborg Regattaen.
Foto: Steen Villadsen

være umuligt at indsamle kapital nok til køb
af kaproningsbåde, som er særdeles dyre.
Hvis Kapfonden skal finansiere indkøb af
både, lægges vægt på træning mange gange
ugentligt over flere år, og der lægges vægt på
vilje og engagement.
Kapfonden ledes af en bestyrelse. I de sidste mange har bestyrelsen bestået af Mikael
Hermansen, Flemming Due, Jens Brandt og
undertegnede. Vi har i år haft en del samtaler
om eventuel støtte til indkøb af nye både. Vi
har vurderet, at et par roere opfylder kriterierne for opnåelse af støtte og at de har et behov for nye og bedre både end dem Aalborg
Roklub aktuelt råder over.
Kapfondens bestyrelse har ensstemmigt besluttet, at Fonden indkøber 2 nye singlescullere af mærket Filippi. Der er tale om Filippis
topmodel, som i øjeblikket anses for at være
den bedste båd man kan få. Bådene er fremstillet i kulfiber og udstyres med vingerigge
også i kulfiber. Det er samme model som de
danske landsholdsroere benytter, og vi har
ved købet spurgt Danmarks Rocenter til råds.
Bådene koster 70.000 kr. pr. stk. Derudover
har Kapfonden besluttet at indkøbe en dobbeltsculler hos den kinesiske producent Kanghua. Det bliver en båd fremstillet i kulfiber
med vingerigge i aluminium. Båden er købt i
samarbejde med Danmarks Rocenter, som nu
også er begyndt at benytte disse både.
De tre både er indkøbt med henblik på roerne
i undertegnedes projekt. Alle bådene er bestilt, men endnu ikke produceret på
værfterne. Leveringstiden afhænger af travlhed hos Filippi i Italien samt Kanghua i Kina.
Vi håber på levering i løbet af august.
AALBORG ROKLUB
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Aalborg Regattaen blev et r
Det gode vejr
lokkede mange
tilskuere til Honnørkajen og de
fik otter-ræs og
spænding for alle
pengene.

RONING – Nerverne sad helt uden på
trøjen hos mandskabet i de to pige ottere,
da banedommeren var klar til at sende de
to ottere, fra Aalborg Universitet (AAU) på
bane 1 og University College Nordjylland
(UCN) på bane 2, ud på det første race som
start på dette års Aalborg Regatta. Belønningen for de sidste par måneders intense
træning skulle nu hentes i hus.

Flot AAU pige-præstation
trods nederlag
På kommandoen ATTENTION – GO’!
blev alle kræfter sat ind i et hæsblæsende
tempo. Fra start fulgtes de to både pænt ad,
med en bådspids forspring til UCN båden.
AAU båden holdt godt fat i konkurrenterne
og var ved at geare op i tempo da det, der
ikke må ske, skete. Bådene kom for tæt på
hinanden, så tæt at årerne filtrede sammen
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og banedommeren måtte afbryde løbet og
diktere omstart.
Hvad der så efterfølgende gik galt ved omstarten, er der sikkert flere meninger om.
Fra mit sæde som styrmand for AAU otteren er oplevelsen den, at starten kort og
godt gik, imens AAU båden var ved at rette
ind på bane 1, længst ind mod kajen.
En møgstart, der fik frustrationerne og
temperamentet på højkant hos AAU båden.
Trods flere kraftige ugler, der gav et overtræk i bagbord, kæmpede pigerne indædt
videre med kurs mod mållinjen. Efter sigende var AAU pigerne fire bådlængder
bagud halvvejs i løbet, men roede godt og
vel to bådlængder ind på de sidste 500 meter. Er der noget at sige til at vi alle ni i
AAU otteren kogte over, da målstregen var
passeret.
Trods nederlaget, var det en kanon flot
præstation AAU pigerne roede hjem og de

ræs med alle følelser i kog
Tekst: Frank R. Sørensen
Foto: Jens Brandt
Peter Laubek
Steen Villadsen

Aage Nielsen er klar til at
trutte vinderne i mål.

mange morgener på Limfjorden, i al slags
vejr, har givet pote. Fra aldrig at have siddet i en kaproningsbåd, til at magte både
balance og styrke ved Aalborg Regattaen
2014, det er – Vel roet piger.
Og hvis nu omstarten ikke var kikset, så er
jeg ikke i tvivl om, hvordan resultatet så
var blevet.

Sejr på flere bådlængder til
AAU drengene
Efter et hurtigt mandskabsskifte i målområdet til drengeotter nummer to, blev
kursen atter sat mod startstedet ved Østre
Havn med undertegnede som styrmand.
Her skulle hele tre ottere dyste mod hinanden i kaproningens sidste løb, som start på
Aalborg Regatta 2014.
Men inden vi kom så langt blev vi vidner
til, fra sidelinjen, at AAU drengeotteren

fulgte succesen op fra sidste år med en sejr
på flere bådlængder. Her gik starten efter
planen og fra start til mål på de 1100 meter,
var der ingen tvivl om, at den store pokal
skulle blive hos AAU. Den nye otter, med
navnet 888, fik en fornem kaproningsdebut
på Limfjorden.

Tvivl om, hvem der har
håneretten
Efter AAU drengene havde fået den
fortjente hæder fra publikum og officials
og den store pokal, roede de igen til startstedet for at deltage i sidste løb.
Her skulle vinderholdet fra sidste år i Kap
67, vinderholdet fra i år i 888 og AAU hold
to i Kap 100 dyste om håneretten det næste
år.
Og det blev virkelig et bådrace af format
med spænding og drama til det sidste åreAALBORG ROKLUB

7

tag. De tre både kom godt fra start i speedbåds tempo og fulgtes pænt ad de første
par hundrede meter. Så gik AAU 2 op i fart
og tog en føring på cirka en halv til en hel
bådlængde med undertegnede som styrmand.
Et kraftigt overtræk i bagbord og problemer
med roret gjorde at båden tog en flot bue mod
Nørresundby, hvilket ikke var med i styrmandens planlagte strategi.
Jeg har stor ros til holdet. Drengene kæm-

pede og roede som besat, de brugte kort og
godt alt hvad de havde i sig og beviste at de
godt kunne stå mål med kammeraterne på
førsteholdet.
Det var et glad og tilfreds hold 2 der efter
racet roede hjem til klubben for at gøre klar
til aftenens festligheder i klubhuset.
Den spænding der er til sidste sekund, når
studerende fra Aalborgs to største uddannelsesinstitutioner udfordrer hinanden i roning, håber jeg er kommet for at blive også til
næste år, selv om Aalborg Regattaen holder
pause. Arrangementet er til glæde for de to
universiteter, kommunen og sidst men ikke
mindst for de unge roere og rosporten.

Der er mange måder at nyde en romatch på
- øverst TT-medlemmer og nederst er det deltagere fra morgenholdet,

Kasserer Aage Vest og formand Karsten Holt diskuterer med Ægirs formand Karsten S. Pedersen.
Mon de husker pokalen?

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
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Garanti for kvalitet

En stor tak fra hunnerne!
For tre måneder siden satte vi første gang
vores ben i Aalborg Roklub! En HERRE
roklub hvor rygtet ville vide at kvinder bestemt ikke var velkomne. Til de første træninger gik vi på listefødder med frygt for at
de ældre herrer ville se skævt til vores tilstedeværelse. Denne frygt blev dog ganske
tidligt gjort til skamme.
Vi har hver især oplevet hjælpsomhed i stor
stil, når der har været ting vi enten ikke vidste
eller kunne. I har vist og fortalt os hvordan vi
skal behandle jeres materiel og givet os gode
råd til hvordan vi nemmest og bedst skulle
gøre tingene. Ligeledes har I, i høj grad, udvist interesse for os, når vi eksempelvis har
siddet med eksamenslæsning i klubstuen.
Det har betydet meget for os, at vi er blevet taget så godt imod og at klubben og alle
medlemmerne har gjort vores bekymringer
omkring, hvordan vi ville blive taget imod,
til skamme. I har været villige til at dele ud
af Jeres utømmelige mængder af erfaring,
hvilket har været lærerigt og interessant.
Jeres røverhistorier har været underhold-

Øverst fra venstre: Julie, Maj,
Jeanet, Simona, Katarina.-  
Midt: Frank. - Nederst fra
venstre: Andrea, Camilla, Lise,
Christina, Tina. Vores herlige
styrmand Francis og os et par
dage før løbet, hvor kampgejsten og håbet om sejr stadig
var intakt!  

ende. Jeres opbakning har været et kæmpe
skulderklap, når vi er kommet ind efter en tur
på vandet – uanset om det har været en god
tur eller en mindre god tur.
Gennem de tre måneder vi har haft vores
daglige gang i klubben, har vi oplevet stor
imødekommenhed både fra nye og gamle
medlemmer.
Afslutningsvis vil vi derfor sige Jer stor tak
for at have ladet os låne jeres materiel og
ikke mindst tilbringe så meget tid i dette
fantastiske fristed, som I har skabt. Det har
været en alletiders oplevelse og det er uden
tvivl noget vi altid vil tænke tilbage på (med)
stor glæde og tage med videre i livet.
En stor tak skal især lyde til trænerne og ikke
mindst formanden Karsten for at være den
direkte årsag til at dette har været muligt.
Vi håber det har været til at holde ud, at have
kvinder rendende – vi har elsket det!
Kærlig hilsen
Simona, Christina, Catharina,
Katarina, Andrea, Maj, Lise, Tina,
Camilla, Jeanet og Julie
AALBORG ROKLUB
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“Drengene” på otteren i Bagsværd
Fra Venstre mod Højre: Jonas Krage, Jens Hedegaard Malmberg, Szymon Gres, Jeppe Jægerslund
(stm), Laurits Mathiesen, Kasper Pihl, Jonas Svarre, Christian Hauge, Jacob Molbech.
Næste opgave blev Aalborg Regattaen den 20. juni 2014 - læs indlæg side 6.
Foto: Anna Jægerslund

Annonce fra NOVAGRAF
125 x 75 mm
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Af Morten
Wendt Jensen

Hvert år i juni afvikles den traditionsrige
regatta i Ratzeburg i Tyskland. Regattaen er
velbesøgt af både danske, tyske, norske og
hollandske roere. Fra Aalborg Roklub deltog
Mathias Kristensen i U23 singlesculler, Kristian Sloth i senior A letvægt singlesculler,

Branddør på
1. skal lukkes!
Redaktionen er blevet bedt om, at gøre
medlemmerne opmærksomme på, at
døren mellem hall og garderobe på 1. sal
er en branddør. De sidste, der forlader
afdelingen er ansvarlige for at branddøren er lukket. Sørg for at fjerne kilen,
der bruges til at holde døren åben, når der
er megen trafik til køkken og opholdstue. . Klubhuset, med hallen der er opført i træ i 1926, vil brænde som krudt,
hvis der går ild i træværket. Branddøren
har den funktion, at den skal holde ilden
tilbage så længe som muligt. Dels for at
evt. personer kan undslippe ilden i tide
og dels for at begrænse ildløs. Endvidere
kan der blive et forsikringsproblem, hvis
det kan påvises, at branddøren ikke hat
været lukket i f.m. en brand. Derfor sidste mand – hvis der er sat kile i klemme
ved døren – så fjerne den. Døren lukker
sig selv.

Ratzeburg
Regatta

samt undertegnede til at bære bådene. Marie
var desværre blevet syg lige inden afgang,
og måtte blive hjemme. Sammen med andre danske roere var vi indkvarteret på vandrehjemmet i Mölln lidt syd for Ratzeburg.
Regattaen blev i år afviklet den 14.-15. juni
i strålende solskinsvejr, dog en del blæst
om lørdagen, men til gengæld blankt vand
søndag. Tyskerne forstår at gøre regattaen til
en større fest. Således var der sat store telte
og pavilloner op, hvor der kunne købes både
tøj, store kager, endnu større fadøl og enorme
grillpølser.
Det rent sportslige gik sådan, at Mathias
måtte sande at det koster at lægge sig med
feber i dagene op til regattaen. Således var
der ingen finale til ham i det skrappe felt.
Kristian – som lige akkurat nåede i vægt to
timer før starten – blev begge dage en flot
nummer 2 i herrernes singlesculler.

Referat fortsættes i næste nummer.

AALBORG ROKLUB
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Formiddagsholdets
traditionelle
grundlovstur 2014
Vi roede fra klubben kl. 9.15 med kursen sat
til Sundby-Hvorup Lystbådehavn.
Vel ankommen indtog vi vores sædvanlige
morgenkaffe med det fornødne tilbehør. Men
i dagens anledning var der yderligere indkøbt
nogle dejlige tunge og klistrede snegle.
Tilbage i Aalborg Roklub blev grillen startet
op. Erik Jensen havde hos slagteren indkøbt
nogle gode bøffer, som Thorkild påtog sig
ansvaret for at grille på den perfekte måde.
Og det lykkedes. Resultatet blev i top.
Det blev alt i alt endnu en god dag i det dejlige sommervejr.
Med rohilsen
Carl Emil Heidemann

Lovens lange arm alias Thorkild Karlsen vurderer
bøffernes mørhed inden de grilles. Smagsdommerne Michael og Leif er klar til start.

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup
Sørensen
VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

12 AALBORG ROKLUB

Tekst: Karsten Holt
Foto: Karsten S. Pedersen, Ægir
Skt. Hans Aften er en blandt mange
traditionsrige aktiviteter i Aalborg
Roklub. Dejligt mange roere med venner og pårørende fra både Aalborg Dame
Roklub og Aalborg Roklub var mødt op
til en Skt. Hans Aften, der bestemt var
tilsmilet af vejrguderne. Der var fyldt til
bristepunktet – både i opholds-stuen, på
terrassen og ved bolværket på bænkene.
Joh… det er ganske vist…
Man kunne således roligt tage bøfferne
under armen og tage plads foran de sprudlende grill, der var opstillet og klargjorte
på bådpladsen. Der var trængsel, mens
der blev vendt og drejet og stegt flittigt.
20.45 præcis som aftalt dukkede aftenens
båltaler op. Det var tidl. Social-, energiog trafikminister Jakob Axel Nielsen der
velvilligt havde stillet sig til rådighed
som båltaler.
Skt. Hans Aften er som nævnt en tradition i roklubben. Traditionen blev imidlertid brudt i år – i positiv retning, da
det var første gang, at hele Søsportsvej
– ADR, Aalborg Kajakklub, Aalborg Roklub, Søspejderne og Roklubben ÆGIR
havde aftalt at holde fælles bålafbrænding – en aftale jeg er sikker på bliver om
ikke gentaget – så måske udvidet næste
år.
Rigtig mange var mødt frem på trekanten
ved Jernbanebroen for at høre Jakobs
båltale og deltage i bålafbrændingen.
Ægir havde produceret bålet, mens ADR
havde kreeret den fine heks.
Jakobs tale er gengivet i bladet.
TAK til alle, der bidrog til at gøre også
denne aften til et tilløbsstykke og en festlig aften.
Båltalen er gengivet på næste side...
AALBORG ROKLUB
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Båltalen
Dejligt ikke at skulle tale som politikker til
alle de mange trakassarier der er for tiden.
Der er ellers nok at tale om.
Klarer Lars Løkke den?
Bliver Kristian Jensen formand for Venstre?
Får Helle Thorning top job i EU?
Bliver Mette Frederiksen statsminister inden
jul?
Udskriver hun så valg for at ”slå”
Lars Løkke?
Det er mange spændende ting, men nu er jeg
ikke længere politikker, så jeg har glædet mig
til at holde en for mig helt anderledes Sct.
Hans tale end det jeg gjorde tidligere.
Så tak for indbydelsen
Storm P. sagde engang, at hvis folk er glade,
er det deres egen skyld – for der er nok at
være ked af!
Nu kommer den lyse tid. Nu kommer sommeren! Der er jo en ganske særlig stemning
på denne aften, især når der er lune og varme
i luften. I aften vil jeg prøve at sige lidt om
Sankt Hans, sådan som vi fejrer det i dag. Og
hvad kan vi egentlig bruge sådan en fest til?
Der er nogle bestemte ting vi skal lægge
mærke til. Der er nogle traditioner på sådan
en aften. Det er en fest for alle. Her samles
både store og små, gamle og unge – ja, alle
der har lyst til at være med. Og der kræves
ingenting for at man kan være med.
Dernæst er det en fest, der foregår i naturen.
Ude i den friske natur, hvor der er højt til
loftet! Meget højt. Og det er vist den eneste
fest vi har, hvor det hele foregår udendørs.
Også selvom det regner – for det kan ikke
holdes indendørs. Så vil man nok få problemer med brandmyndighederne!
Der kan ofte købes noget mad og man kan få
en tår sodavand eller øl. Og det er jo ikke så
underligt - for mad og drikker hører med til
en god fest. Måske er der sang og musik også.
Der er næsten også altid en, der holder tale.
En båltale, som det hedder fordi den holdes
inden bålet tændes – inden gløder og ild farver den lyse aftenhimmel. Og så hører det
med til Sankt Hans, at der midt i det hele er
gjort klar til et bål. Og øverst skulle der gerne
sidde en heks! Og den skal vi af med! Festen
er ikke forbi – før heksen er brændt af….
Sankt Hans – det er altså noget med bål,
hekse, natur, fællesskab og fest på tværs
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af alder og køn. Egentlig er Sankt Hans en
meget primitiv fest, hvis vi sammenligner
den med andre fester vi holder. Og vi er jo
da ellers ikke primitive! Vi har da både lys
og varme og rindende vand og opvaskemaskine. Hvorfor samles vi så herude i naturen
til en primi-fest. Måske er der stadig en rest af
ur-mennesket tilbage i os. Der må jo være noget, der tiltrækker os. Og mon ikke det netop
er bålet! Det er jo også aftenens højdepunkt.
Bålet. Flammerne. Gløderne. Det er det vi
samles om. Kigger på. Og det er ligesom ilden skaber ro og tryghed…og driver mørket
væk. Men bålet er jo også farligt – for ild er
noget man skal passe på. Og det som både er
trygt og farligt på en gang, det fascinerer os.
Det tiltrækker og drager.
Sankt Hans og hekse. Det hører sammen.
Men jeg ved vist ikke så meget om hekse. For
de er altid afbilledet som kvinder! Underligt
nok! Mærkelig. Det må være en fejl – når
man tænker på hvordan mænd kan være! Eller også er det fordi alle malere før i tiden var
mænd.
Jeg tror hekse er mange ting. Jeg tror der
findes både gode og onde hekse. Og når det
er Sankt Hans, så er det de onde hekse vi taler
os. Sådan har det altid været. Heksen på bålet
er et billede på det onde.
Det er ondskaben selv vi brænder af. Det er
den vi gerne vil af med. Men hvad er det onde?
Ja, det kan være så meget. Det kan være splittelse mellem mennesker. Opslidende ufred.
Det kan være sladder, når man siger noget
ondt om andre mennesker bag deres ryg. Det
onde er også, når vi tænker mest på os selv
og glemmer fællesskabet. Når vi ikke skaber
plads til de allersvageste i vores samfund f.x..
Eller når ”moderne” politikere taler om hinanden og ikke med hinanden på en måde der
kun skaber lede ved vores folkestyre. Jeg tror
de fleste ud fra den seneste måneds begivenheder ved hvad jeg tænker på, når jeg påstår,
at det ikke nødvendigvis er landets ve og vel
der er i politikkernes højsæde!
Når vi ser heksen futte af på bålet, så skal det
minde os om …at det gode liv er noget der
kan blomstre, når vi i fællesskab gør noget for
at holde det onde nede. Det må vi stå sammen om. For et samfund, hvor det onde ikke
holdes nede vil blive et rodløst, og koldt samfund…at leve i.
Mod ufredens ånd…vil vi bålet tænde, synger
vi i visen.
Og så vil jeg også sige at Sankt Hans er sådan
en lys, positiv og glad aften. Midsommer. Det

er skønt. De lange, lyse nætter, hvor nat og
morgen næsten flyder sammen. Fuglesang og
sollys kappes om at varsle den nye dag. Og så
er det ferietid. Sankt Hans er bestemt også en
fest for sommeren. Jamen – behøver man da
at fejre sådan noget? Det kommer jo alligevel! Solen gør som den vil, naturen gør som
den vil – uanset hvad vi finder på. Er det ikke
lige meget? Men tænk, hvis vi sagde sådan
om alt her i livet. Tænk, om vi sagde, at vi
da ikke behøver at fejre noget som helst – for
det sker alligevel! Vi behøver aldrig at synge
morgensang, for solen står jo op alligevel. Eller fejre fødselsdag, for han eller hun bliver jo
alligevel et år ældre. Og sådan kunne vil blive
ved med alt, det vi fester for. Jul, påske og
pinse. Bryllupper og sølvbryllupper. Og alle
de eksaminer, som mange har fået overstået i
denne tid. Behøver disse traditioner?
Gad vide, hvad der ville ske med os mennesker, hvis vi fjernede festerne og traditionerne
fra vores liv. Jeg kan forestille mig, at det hele
ville blive underlig trist. Kedeligt og tomt. En
trummerum, hvor vi mere og mere glemmer
hinanden. Eller i hvert fald glemmer at lægge
mærke til hinanden.
Festerne kan vi ikke undvære. Sådan har det
været i menneskers historie altid. Over hele
kloden. De fester vi holder er med til at få
os ud af hverdagens grå rutiner for en stund.
Vi oplever noget andet. Vi er sammen med
nogle mennesker, som vi på en eller anden
måde hænger sammen med. Familie, venner,
naboer, bekendte – eller dem man bor i kvarter sammen med. Og når festen er forbi, så
skulle det helst styrke os til hverdagens liv.
Give os ny energi.
Så…når man går til Sankt Hans fest, så er
man også med til at styrke fællesskabet. Så er
man med til at styrke sammenholdet og den
samhørighed, der gerne skulle være mellem
os. For i et fællesskab er mennesket stærkere
– end, hvis det står alene. Og det er noget af
det enhver fest skal minde os om – også en
midsommeraften som denne.
Vi er skabt til fællesskab. Det er sundere for
os at være positive. Og hjælpe hinanden med
at finde de lyse vinkler. Brokkerier gør jo ikke
nogen positiv forskel i vores liv. Tværtimod.
De har det med at snige sig ind i væremåden
og sproget, så man ender som en omvandrende klagesang. De sure opstød forandrer
jo intet. De tænder ikke lys for nogen. Og
giver ikke livsmod og håb. Derfor skal vi engang imellem sige til hinanden: ”Kom, lad os
glæde os!”. For verden er bedre end sit rygte.

Verden er ikke kun de negative billeder og
de onde hændelser. Heldigvis. Så var det jo
ikke til at holde ud at leve… Og hvis man
skal brænde for noget, der kan forandre verden mod til bedre…så er det godheden og den
livsbekræftende glæde vi skal satse på. Det
er brændstof, der kan drive os frem mod nye
horisonter. Og tænde lys på mørke dage. Der
sker jo så meget, som kan true vores livmod
og lamme vores livslyst. Derfor må vi står
sammen om at bevare troen på det gode. Og
ganske enkelt holde liv i glæden ved at være
til. Der sker jo masser af små livsbekræftende
ting i det daglige. Hvis vi tager de rigtige
briller på, så vrimler det med små livstegn i
hverdagen, som Dan Turell engang skrev om
i et digt. Han nævner…
Morgenkyssene. Posten. Kaffelugten. Turen
til købmanden. Bussen der skramler udenfor
på gaden. Fuglene der pipper.
Den obligatoriske barbermaskine. Breve, der
skal skrives.
Opvasken. Huslejeforhøjelser. Jeg holder af
hverdagen.
Ikke i modsætning til fest og farver. Fint nok
med fester! Al plads for euforien!
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng til den kendte og
alligevel ikke så kendte samme udsigt.
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af
hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdage.
Tak for ordet og god Sct. Hans

Jakob Axel Nielsen årets? båltaler.
AALBORG ROKLUB
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Team Torsdags
grundlovstur 2014!
Tekst og foto:
Peter Laubek og Steen Villadsen

Team Torsdags grundlovstur gik i år til Koldkærgårds Ranch i Hals. Smedens Sonja havde
som en gestus overfor de af Smedens rokammerater, der havde været til stede i den lange
svære tid under Poul Eriks sygdomsforløb,
inviteret til en grundlovsfest på Ranchen.
Vi var begunstiget af smukt vejr, så der var
lagt op til en herlig dag. I bedste western
stil var der konkurrencer i hesteskokastning,
skydning m.v. I Ranchens smukt amerikansk
inspirerede festlokale havde Sonja´s kønne
svigerdatter Kristina – hun ville være oplagt
til en rolle i en retro John Ford western,
sørget for servering af skøn 3 retters menu
med vin og øl ad libitum. Flot – flot. Efter
spisningen begav forsamlingen af gamle
Aalborgroere med koner og andre af Sonja`s
pårørende ud på den velindrettede gårdsplads
for at høre årets grundlovstale, der endnu en
gang var lagt i hænderne på Jørgen Hyhne
og Peter Laubek. Da Koldkærgård Ranch
er beliggende tæt ved Kongevejen og det
var 5. juni var det naturligt, at talen blev
koncentreret om Frederik den Syvende også
kaldet Frederik Folkekær, ham der opgav
enevælden og gav Danmark en fri forfatning.

De to gamle kaproere, der begge
trænede under Erik Hansen, Frits
Mellgaard og Thorkild A. Kristensen
udbreder sig om dengang, der
var kaproere til. Fru Inger Mellgaard, kendt fra TV, for de smukke
vejrbilleder fra Aalbæk, må lægge
øre til kaproningsskrønerne fra sidst
i 50 erne.

Der blev fremhævet flere fælles træk mellem
Frederik den 7. og medlemmerne af Team
Torsdag. Glæden ved smukke kvinder, vin
og god mad. Endvidere kunne man også se
visse fælles træk i forbindelse med lysten til
at fortælle vidtløftige historier.
Med sit initiativ gav Sonja os alle en særdeles mindeværdig dag som vi med glæde vil
huske tilbage på. Stor tak til Sonja.
NB: Team Torsdag kan varmt anbefale Koldkærgård Ranch, hvis der er rokammerater,
der har brug for et sted til familie- eller firmafest.
De tre tenorer Povl Wendt, Børge Christoffersen
og Bent Mølgaard Andersen gav selvfølgelig
deres version af “Flade Jensen”.
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Aalborg roklub fylder 128 år
- det skal fejres!
- Vi har i år 25 jubilarer - de skal fejres..!
Sidste lørdag i august afholdes traditionen tro Aalborg Roklubs
årlige fødselsdag - i år sker det

lørdag 30. august
Dagens program:
- vi mødes kl. 9.00 til et veldækket morgenbord
- Rotur for at skærpe appetitten
Frokostmenuen er jo be
- vi mødes atter kl. 13.00 til selve
stemt af
fødselsdagsfrokosten 			 traditionerne, så hovedretten er
Her skal jubilarerne (fra 10-60 år) og
også i år
Schøllepokalen uddeles.
FORLOREN SKILDP
ADDE
HUSK - at skrive dig på tilmeldingslisten i roklubben
- eller kontakt et bestyrelsesmedlem

Vi ses til Aalborg Roklubs fødselsdag
Med rosportslig sommer - Bestyrelsen

Vil du også se bedre ud..?
- så kom ind til os
og få en snak med

Steen

Som medlem af Aalborg Roklub
på køb af
får du
komplet brille

20%

Bruger du kontaktlinser? - Medlemmer af Aalborg Roklub får 10% på kontaktlinser

BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33
Forevisning aF klubblad med navn nødvendig
AALBORG ROKLUB
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MINDEORD:

Erik Brøndum
(Christiansen)

Den 3. maj 2014 mistede Ålborg Roklub
Erik Brøndum. Et livslangt medlemskab afsluttedes og vi er blevet en livsglad, initiativrig kammerat mindre!
Erik levede om nogen tæt på den elskede
Limfjord.
På 2. salen af restaurant Bristol Østerå, arnestedet for Eriks barn- og ungdoms liv, herfra
blev Eriks interesse med alderen for aktiviteterne på fjorden mere intens.
På en solrig forårsdag 1956 oplevede Erik
en tidlig morgenstund, i et glimtende sekund
mellem trosserne til Jens Bang, en mahogni båd der gled med kurs mod vest, tyst og
adstadig, fremdriften blev leveret af raske
åretag, roerne der alle var iklædt mørkeblå
trøjer, koncentrerede sig om at holde takten
samtidig med der forekom enkelte kommandoer fra styrmanden.
Den dag besluttede Erik sig for sit medlemskab i Aalborg Roklub.
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Roklubben var på dette tidspunkt i stor fremdrift! Ungdomsafdelingen var vokset eksplosivt, de store årgange fra 40erne begyndte
at præge idrætsklubberne og her var AR et
fantastisk alternativ, med dybt engagerede
ledere, der kunne og ville tilbringe fritimer
med drenge fra omkringliggende bydele, der

hvor fjorden havde sin tiltrækningskraft!
En helt central lederfigur var Ehlers. Erik
var som en af de første med til at opstarte
en ungdomsbestyrelse, der i samklang med
Ehlers og hjælpeledere samarbejdede om
instruktion, uddannelse og frigivelse. Rodragten blev med Eriks forslag tilføjet en
hvid bøllehat med rød top, og man var aldrig
i tvivl om hvor Erik befandt i roklubben, der
var der altid latter og højt humør, jo Erik var
engageret og vellidt!
Ungdomsårerne indfandt sig og med voksenlivet lige for, fik Erik og gruppen omkring
ham Arent P., Martin O. ,., Tage P., Oluf S.
,., brødrene Broe ., William T. ,., Preben L.
,., Mogens A. og mange flere dannet en fast
gruppe der weekend efter weekend roede til
Ryå eller Gjøl. Her var der liv og glade dage,
uanset om det var hos S.A. Stærmose, hvor
der blev provianteret eller områdets kroer,
der blev afprøvet!
Eriks værelse på Østerå blev det faste samlingssted for hovedparten af langtursroerne,
her blev der lagt planer for weekendturene
eller de tilbagevendende raids til, Duus
Vinkælder, Holles Bar eller Ambassadeur.
Erik var med overalt og kulminationen blev
den store Berlintur i påsken 1964 til roklubben, Arkona. Vi startede med at pakke den
lejede WW tranporter en onsdag aften nede
hos Erik, og rullede efterfølgende ind i Berlin torsdag morgen. Erik var sammen med
Tage P. koordinator, og helt naturligt overrakte de også efter en formfuldendt tale på
tysk roklubbens stander, til formanden for
roklubben Arkona, der kvitterede med underholdning af den første tyske sangerinde der
optrådte i engelsk radio efter krigen!
Vi var overvældet, efter et helt fantastisk program, vel tilrettelagt med besøg på museer,
Berlins Opera, og til arkitektoniske perler
tegnet af verdenseliten, en hyldest til dem
der holdt ud!
Gemt men ikke glemt, den aften i 1963, hvor
Eriks mor bankede på døren ind til Eriks
værelse for at fortælle om en ekstra udsendelse i fjernsynet kl. 20.00.
Budskabet var chokerende, præsident
Kennedy var blevet dræbt.
At besøge Grunewald i Berlin, hvor Kennedy

udtalte de berømte ord ” Ich bin ein Berliner”
blev for os udsagnet, der bekræftede kammeratskabet på tværs af grænser, hvor bindemidlet for os var, roningen.
Erik påtog sig altid et ansvar og var således
i slutningen af tresserne, medlem af bestyrelsen og virkede som kasserer.
Efter udenbys ophold i bankens tjeneste
vendte Erik tilbage til Aalborg, roklubben
blev igen Eriks foretrukne fritidsrum, her var
mange af ungdomsårenes kammerater fortsat
medlem, Erik fandt sin gamle joviale tone og
morsomme beretninger frem og underholdt
med oplevelser erhvervet på de mange udlandsrejser og ophold han gennemlevede!
Erik kunne i ungdomsårene ved den årlige
fødselsdagsfest i roklubbens lokaler, dekorere de opsatte papirbaner med festlige figurer
og slogans, udtrykt naivistisk og med en god
portion humor Jo, Erik var et helt og socialt
engageret medlem, der tog sig tid til at dyrke
fællesskabet. Vi der har fulgt Erik gennem
mere en halvtreds, år, alle der oplevede Erik i
hans anden periode i roklubben vil savne den
friske bemærkning, de velmente hip!
Må Eriks minde og tiltag i roklubben leve i
mange år.
Thorkild Kristensen
Medlem no. 4.

Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte medlemmer:

70 år:
Frank R. Sørensen 1. august
Per Larsen 11. august
50 år:
Michael Due Nielsen 5. august
John Nielsen 24. august

- vi si’r TILLYKKE
AALBORG ROKLUB
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Francis
70 år
Frank R. Sørensen alias
Francis fylder 1. august 70
år. Francis gjorde sin entre i Aalborg Roklub
først i 60 erne, hvor han hurtigt blev tilknyttet kapafdelingen under træner Erik Hansen
og senere Frank Pe-dersen. Det var i kapafdelingens ”Guldalder”, hvor AR stillede
op med mandskaber i næsten alle bådtyper.
Francis roede firer og otter med honette folk
som Henning Plesner, Jacob Christensen,
Bent Jørgensen, Kurt Sørensen, Frede
Hansen, Niels Rokkjær, Erik Long Food
Kjær, Niels Erik Pedersen, Jens Fauerholt og
Michael Richter.
I drengetiden var Frank udover kaproning
meget ivrig amatørarkæolog . Som voksen
har han udover sit journalistarbejde ved
Nordjyske, været engageret i Aalborg Jernbaneorkester, så det bliver spændende om
klubbens kapelmester Bent Bog får fingre i
Frank.
I de sidste mange år har Frank været chefredaktør for nordjyllands bedste lokalavis,
nemlig Vodskov Avis. Efter en årrække som
passiv er Francis atter blevet aktiv i AR.
Leder af projekt 888 Bjarne Pedersen , der
kendte Francis fra ungdomsdagene, spottede
hurtigt et oplagt emne som styrmand på universitetsotteren fra AaU ved Aalborg Regattaen 2013. Bjarne vidste , at Francis havde
erfaring med kaproning, havde og stadig
har – evnen til at begejstres – og en stemmeføring, der kan give selv etten i otteren
tilbagestrøget hår.
Mange husker stadig at ved passagen under Limfjordsbroen var AaU otteren en halv
længde efter UCN otteren. Så var det der
gik Egon Olsen i Francis verbale udgydelser.
Rosvendene fra AaU blev kaldt skidesprællere, elendige klamphuggere, slapsvanse og småfede grødbønder. Så kom der skred
i otteren og UCN otteren blev slået næsten
på målstregen.
Flot af Francis , at han tog imod udfordringen og på den måde har været var medvirkende til projekt 888`s store succes.
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Atter i år har Francis siddet ved styrelinerne,
men denne gang på AaU`s dameotter – da
Francis jo er en gentleman overfor damer –
måtte han vælge et mere moderat ordvalg
under løbet – måske var det årsagen til 2.
pladsen.
Efter Aalborg regattaen overgår Francis til
senior – roernes motionsafdeling – hvor han
ikke skal stille omklædt kl. 6.00 som det har
været tilfældet hele foråret.
Dejligt at se dig aktiv igen i klubben og stort
tillykke med de 70 år.
På rokammeraternes vegne
Peter Laubek

Per Larsen
70 år
Per Larsen, Per Kok, Svoger, kært barn har mange
navne, fylder rundt den 11 august 2014. Per
startede sit erhvervsliv som elektriker, men
kom hurtigt derefter, til den daværende avis
Aalborg Amtstidende som journalistelev, og
endte som sportsjournalist på Aalborg Stiftidende. (Stiften) med den legendariske Ejvind
”Sam” Samuelsen som chef.
Selvom Per på Stiften dækkede alle sportsgrenene var det ishockey og ikke mindst roning, der havde Pers store interesse og som
blev dyrket, ja selv i fritiden blev der lagt
mange timer i de to sportsgrene.
Per har været:
Formand for Kap-Udvalget 1960 til 1970.
Formandsskabet blev afsluttet med at der var
penge til en ny otter, Kap-67, samt yderligere
2 mindre både.
Medlem af robladets redaktion i flere perioder og ansvarshavende redaktør fra 1972 til
1975.
Ansvarshavende eneredaktør på ARs 85 års
skrift 1886 - 1971
Medlem af redaktionen på AR s 100 års jubilæumsskrift 1886 – 1986, hvor Per varetog
layout og billedredaktion.
Navnet Per Kok erhvervedes i 60 erne , hvor
Per der sørgede for maden til ARs mandskaber ved de forskellige ro-stævner AR deltog

i. Her skal det gøres opmærksom på, at det
var i kapafdelingen ”Guldalder” hvor der ofte
var en snes kaproere, der skulle bespises ved
de 5 – 10 årlige regattaer, som AR deltog i.
Fru Hanne og Per, nyder deres pensionisttilværelse i Spanien nærmere betegnet i byen
Torrevieja, Espanja. Forespurgt svarer Per,
den 4 dages fødselsdagsfest er henlagt til
Spanien.
Tak for et livslangt og godt kammeratskab.
Med roer hilsen
John T. Terp

Michael Due
50 år
Michael Due Nielsen fylder
50 år, og har i det meste af
sit liv været medlem af Aalborg Roklub. Jeg mødte Michael første gang
i forbindelse med min allerførste rotur. Da
jeg i sin tid begyndte i AR, var det i forbindelse med den såkaldte skoleroning – et
tilbud til unge skoleelever om at kunne ro
i roklubben en uge i skoleferien. Jeg tog
mod tilbuddet – og én af instruktørerne var
Michael Due. Og det var Michael, som var
styrmand for den 4-årers inrigger, jeg var
ombord i på mit livs første rotur. Rosporten
har altid haft Michaels store interesse – især
kaproningen. Michael var i sine første år
i klubben en ivrig kaproer, og siger selv, at
den tid har gjort stort indtryk. Da Kapfonden
i slutningen af 80-erne var ved at lukke, var
Michael en af hovedkræfterne i arbejdet med
at få den genstartet, og han har en stor del af
æren for, at Kapfonden i dag er i stand til at
give Aalborg Roklub en stor gave.
Det var Michael, som stod for organiseringen af en række arrangementer, som skaffede
penge til Kapfonden. Det gælder blandt andet
den store afslutningsfest ved World Masters
Games som Aalborg Roklub – i særdeleshed
Michael – stod for i sin tid. Og det gælder
regattafesterne i den tid hvor den rigtige Aalborg Regatta var Danmarks største éndagsregatta. Her var også Michaels kone Jette
en aktiv medhjælper. Jeg husker tydeligt, at

Michael dengang nævnte en ting, som var afgørende for om festen kunne lykkes – en kile
til døren på 1. salen. Det er et godt billede på
Michaels overblik, sans for detaljerne samt
organisationstalent.
Siden fik Michael børn og forsvandt for en
tid fra roklubben. Men han har altid bevaret
sit medlemskab og betalt kontingent. Og han
ynder at kalde sig klubbens bedste medlem
som betalte kontingent, men uden at slide på
klubbens faciliteter. Det vidner om Michaels
store interesse for og kærlighed til Aalborg
Roklub.
For 5 år siden mødte jeg tilfældigt Michael
igen i klubben, denne gang i selskab med sin
ældste søn Christian. Vi tog en tur på vandet
i 2-årers inrigger, og jeg kunne fornemme
en vis stolthed over at junior nu også havde
prøvet at ro. Til Michaels fortrydelse kunne
sønnen trods sin nedarvede interesse for
roningen dog ikke blive medlem, idet AR
ikke har en ungdomsafdeling. Til gengæld
begyndte Christian så i naboklubben sammen med undertegnede som træner. Det
gjorde ondt på Michael at AR ikke kunne
tilbyde medlemskab til unge, men glæden
ved rosporten betød, at Michael i stedet engagerede sig i sønnens kaproning i Ægir.
Michael Due har i den tid været en stor og
uundværlig støtte for både jeg og roerne, og
har ofte stillet sig til rådighed som chauffør
ved regattaer. Og det var også med stolthed,
at Michael med familien kunne rejse med
som tilskuere og overvære Christians deltagelse på den danske otter ved U19-VM i
2012, samt overvære Christians sejre ved
nordiske juniormesterskaber. Ligesom farmand er Christian nu medlem af Aalborg
Roklub. Michaels engagement og støtte til
rosporten i almindelighed og til Aalborg
Roklub i særdeleshed er uvurderlig – vi ønsker tillykke med den runde dag.
Morten Wendt Jensen
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med basunkinder og udgivelse af Aalborg
Roklubs Nye Sanghæfte med noder til en
jazzificeret udgave af Manden på risten, Ensom dame 40 år og Avenuen. Spændende
hvad fremtiden byder 
g at universitetsroernes cheftræner godt
g at Hans Worm har forsøgt sig som ” Un-

dervandsfotograf”, desværre for Hans blev
det et dyrt eksperiment. Den ellers så trofaste
følgesvend , det kostbare Lumix kamera
svigtede Hans`s tillid og tog vand ind. Nu
glæder Hans sig til jul – så måske !
g at ifølge rygtesmedene skulle det være

ganske vist, at kapelmester Bent Bogs Band
er ved at udvikle sig til Bent Bogs Big Band.
Det forlyder at Frank ”Francis” Sørensen er
set med sit kendte ”Jernbaneorkesterhorn” i
opholdsstuen på 1. sal. Endvidere siges det at
Team Torsdags Erik Myrhøj, kendt fra Voices of Modern, har investeret i en saxofon og
er hørt spille en tidlig tirsdag morgen på 1.
salen. Ved årsskiftet er det 70 år siden klubben startede et mandolinkursus, og udgav
Aalborg Roklubs sangbog med Tipperary
og klubsangen som de populæreste. Måske
får musik og sang en renæssance i disse år.
Hvad med Bent Bogs musikskole for roere

kan gøres tavs – ja nærmest ydmyg. Efter
en kollision mellem de 2 firere Erik Hansen
og Due var Bjarne nødt til at ringe til klubbens ” Outriggerreparatør” Niels Erik Hofman for at overbringe hændelsen. Heldigvis
kunne han samtidig meddele, at der stod 8
unge velbyggede arbejdsivrige universitetsfolk klar til at bistå Hof og Else med maling af parcelhus, slåning af græs, klipning af
hæk, ja sågar hjælpe fru Hofman med indkøb
og deslige. Alt sammen for at bevare Niels
Erik`s gode humør og sikre, at der var ro på
bagsmækken.

g at studenterroerne beklagede sig overfor

Jørgen Hyhne fra Team Torsdag, at de en aften kun havde roet 18 km, men det skyldtes
dårligt vejr.

g at en ganske almindelig dag midt i juni

blev der roet over 1000 km.

g at Nibe Roklub, 1939 – 2014, den 14. juni

kunne fejre 75 års jubilæum og i den anledning kunne navngive hele 2 nye både. Stort
tillykke til Nibe.

g at det den 21. juni var 10 år siden at klub-

ben mistede sin utrættelige ildsjæl, Frank
Pedersen, der gennem 48 år var ankermand
i kapafdelingen, dels som kaproningschef,
siden som træner.

g at for 100 år siden blev Aalborg Roklubs
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Sct. Hansfest holdt ved Dampskibspladsen, hvor der musiceredes af et hornorkester
ombord på galeasen Ydun, der var illumineret. Foruden afbrænding af bål, var der
eskadreroning og festfyrværkeri. I 1914 lå
klubhuset, der var opført i 1907 , mellem
broerne for enden af Badehusvej.

g at det er 50 år siden, at klubben mistede

sin legendariske formand Chr. Springborg
(Kringeling)

g at det er 50 år siden klubben blev repræsen-

teret i folkestinget ved Ib Stetter.
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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.

God sommer til alle ....
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

