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Nordtoft 56
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STEEN VILLADSEN
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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 har ikke været sommervejret, der har
givet sved på panden. Det har derimod aktiviteten på fjorden, hvor der trods det lunefulde vejr har været god aktivitet – så megen
aktivitet, at Aalborg Roklub er godt placeret i
DFfR’s Motionsturnering.
Blandt de mange aktiviteter har vi som
bekendt netop afviklet årets neglebidende otter-race mellem UCN og Aalborg Universitet.
Vore nyeste Team888-deltagere (både kvinder
og mænd) skulle i kamp for første gang. Der
er trænet flittigt i lang tid og speciel mental
træning har været i højsædet i ugen op til racet, hvor æren i høj grad stod på spil. Cheftræneren var ikke tilfreds medmindre kvinderne
vandt med mindst 2 og herrerne med mindst
4 bådlængder !!! Så var tonen lagt. Som det er
de fleste bekendt indfriede resultatet til fulde
cheftrænerens ønsker.
Det er her vigtigt at understrege, at alle
tilmeldte til træningsforløbet og udfordringen er vindere. Alle har overskredet deres
egne grænser og kastet sig ud i en aktivitet,
de aldrig før har prøvet og et træningsforløb,
der virkelig har sat udholdenheden på prøve.
Så… stor ros skal lyde herfra. Well done! til
alle deltagere - UCN såvel som AAU.
Racet afholdes normalt i forbindelse med
Aalborg Regattaen. Denne afholdes imidlertid ikke i år, grundet besøg af Tall Ships Race
senere på året. Alligevel har Aalborg Events,
UCN og AAU støttet afholdelsen af vort race.
Stor tak for det.
En stor tak skal også stiles til trænerstaben
for det store (kæmpe) arbejde, der er lagt i at
trimme såvel de nye såvel som ”de gamle” i
Team888. Speciel tak til Helen Carter (ADR),
Francis, Gorm og Bjarne for en kæmpe indsats.
Der skal også sendes en stor tak i retning af
Christian Donstrup og Simona Læsø for deres
aktive indsats. De har senest været ihærdige
omkring aktiviteter, der skaffede indtægter til
gavn for indkøb af nyt materiel til klubben.

Støt de ihærdige Team888-roere og skaf opgaver, der kan give en skærv til kassen.
Skt. Hans Aften er beskrevet andetsteds i robladet. Også denne aktivitet nåede nye højder
- såvel ved fællesspisningen som ved bålafbrændingen på Trekanten.
Her skal lyde en meget stor tak til alle, der var
involveret i forberedelse og gennemførelse af
aktiviteterne.
Vi nærmer os hastigt sommerferien. Mange
vil benytte lejligheden til at tage på langtur
i ind- eller udland - se vores hjemmeside
vedrørende en sensommertur til Weser i
Tyskland - eller var det noget med en supportertur til Hannover primo september? Her
skal Team888 kæmpe om det europæiske
universitetsmesterskab i otter !!! Hvis JA - så
kontakt et bestyrelsesmedlem.
En aktivitet, der vedrører alle vore medlemmer, finder sted lørdag, den 29. august – 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.

KAJAK

Aalborg Roklub sætter nu den sidste af klubbens kajakker på auktion hos klubbens medlemmer.
Kajakken vil kunne besigtiges i løbet af juli
og august i bådhallen.

Sidste frist for afgivelse af bud er
lørdag den 29. august 2015 kl 15.00
(ved fødselsdagsfrokosten).
Bud skal sendes pr. mail til bestyrelse@
aalborgRoklub.dk eller afleveres skriftligt til
bestyrelsen den 29. august inden kl 15.00
i Aalborg Roklub. Husk at oplyse navn ved
afgivelse af bud.

Kajakken vil blive solgt til højeste bud
- mindste pris kr. 5.000,Bestyrelsen
AALBORG ROKLUB

3

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:
01-02. Nordic Rowing Master
			Regatta 2015 - Bagsværd
		29. Klubbens fødselsdag

SEPTEMBER:
		12.-27. Sensommertur 			Weser i Tyskland

Flere oplysninger på
opslagstavlen og
www.aalborgroklub.dk

Verdensrekord og
hovedregning!
Efter min regnestok så har gutterne foretaget
5760 skift i romaskinen
Det er 576 skift pr. mand og der har været 96
hvilepauser.
Og så har hver roer præsteret at ro
50 km og 314 meter
Det er nogle hårde, men gode bananer vi har
fået i klubben.
Frank ”Francis” Sørensen

MOTIONSTURNERING:
Opgørelse pr. 30. juni:
Af Jens Brandt

Kilometer
Gæste-km

33.595
5.495

Km ialt
Gennemsnit
Antal roere

28.100
183,66
153

Som forudsagt ved sidste runde, så
har Allan Pedersen nu taget førringen
med 1038 kilometer. Lige efter ligger
14 universitets roere.
Den hårde kerne af motionsroere,
følger lige efter, så universitetsroerne
skal ikke holde for lang sommerferie,
for så bliver snart overhalet igen.
Det er næsten som at følge et Tour
de France på vand, hvor der er en i
udbrud, forfulgt af en føregruppe, der
igen bliver jagtet af mellemgruppe.
Det hårde vejr i foråret og forsommeren, har dog sat sit præg på kilometrene. Selv kl. 6 om morgenen, har
det ofte blæst så meget at det har sat
sine begrænsninger på Universitetsroernes aktiviteter, men mon ikke de
kommer hårdt igen. Her inden Sorø
Regattaen, er de draget til Sorø for at
ligge i trænings lejr inden regattaen.
Med tre daglige træninger, skal det
nok blive til en del kilometer.

FORSIDE:
Jeg vil male himlen blå med solskinsstribe på. Klubbens malermester i
højt humør på årets grundlovstur
Foto: Peter Laubek
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Blæsten går frisk over Limfjordens vande
”Mon ikke det er for risikabelt at gå på vandet i dag?”
tænker denne måge sikkert.
Den gik i hvert fald efterfølgende ind på bådepladsen
for at opholde sig der.
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Og det har den gjort alt for mange gange indtil nu i denne rosæson.
Hver dag om morgenen klokken 06.00 de
sidste tre måneder, er de gæve AAU piger og
drenge troligt mødt talstærkt op for at gennemføre dagens træning med sigte mod Aalborg Regattaen den 20. juni. Men desværre
har der været alt for mange dage, hvor træningen har været henlagt til ergometertræning
på førstesalen med fokus på udholdenhed og
muskeltræning. Selv om de kampivrige piger
og drenge hellere ville have været på vandet
for at træne, blev der gået seriøst til stålet,
så alle kunne være i kanonform og klar til at
give UCN modstanderne kamp til stregen ved
Aalborg Regattaen.
Men blæst eller ej og manglende træning på
Limfjorden, så bliver der råhygget til den
store guldmedalje, hver morgen efter træningen. Dejligt at de mange AAU roere er blevet
ramt af Aalborg Roklubs helt specielle rokultur. Det er lige før det er blevet studenterroernes andet hjem.
Hurra for det!

At vejrliget virkelig har været udfordrende for outriggerroning fik vi bevis
for onsdag morgen den 13. maj kl. 7.00
om morgenen. Her blev en af vore 3
ottere bordfyldt under træningen. Det
skete mellem broerne og mandskabet måtte i baljen. Alle roerne klarede
oplevelsen med bravour og agerede lige
efter forskrifterne. Roerne bugserede
otteren ind til Kanalen, herfra blev den
så bugseret hjem til klubben. Alle roerne
og båden slap fra uheldet uden skader.
Forliset blev iagttaget fra Limfjordsbroen
og der blev slået druknealarm. Så da
roerne nåede ind til kajen og Kanalen
var der flere politibiler og ambulancer til
stede. Efter et kort check i ambulancen
spadserede roerne tilbage til klubhuset
, hvor otteren blev bjerget og kom på
sin plads. Politiet nåede af afbestille helikopterhjælp, så den helt store dramatik
udeblev. Betryggende at vide, hvor
hurtigt beredskabstjenesten virker når
uheldet på fjorden er ude.
Redaktionen

AALBORG ROKLUB
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Attention… Go’!!!
Tekst:
Foto:

Frank R. Sørensen
Simona Læsøe,
Frank R. Sørensen og
Steen Villadsen

Og, hvis ikke Limfjorden var i et vildt
oprør i det øjeblik banedommer Jens
Brandt fra Aalborg Roklub sendte de to
kvindelige ottermandskaber ud på 1000
meter hård roning mod Honnørkajen med
denne kommando, så blev den det med høj
sø og skumsprøjt om boven.
Dagens første otterløb, i forbindelse med
Aalborg Regatta 2015, var i gang, med
University College Nordjylland (UCN) på
bane 1 og Aalborg Universitet på bane 2,
med start lørdag den 20. juni kl. 13.00 fra
Østre Havn.
Der blev gået til den i begge både fra første
rotag med en lille føring til UCN. Men det
skulle snart blive ændret.
Pigerne i AAU båden med undertegnede
som styrmand, fik hurtigt Kap 100 op i
speedbådsfart og øgede tag for tag afstanden til konkurrenterne.
Alt lykkedes for AAU pigerne den dag.
De havde virkelig hørt efter i de mange
rotimer der lå forud med træning fire morgener pr. uge. Præcision, en god rytme og
alle kræfter sat ind var skyld i, at de aller-
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ede ved 500 meter mærket førte med flere
længder. Det fik dog ikke pigerne fra AAU
til at slappe af, nej, sejren skulle være så
stor som overhovedet muligt.
Der blev knoklet videre, så meget at der
blev fanget en ugle kort før målet. Men da
et båthorn, sekunder senere, indikerede at
båden havde passeret målstregen, var det
med adskillige længders forspring. Hvor
mange ved jeg ikke, jeg sad jo med ryggen
til konkurrenterne.
Jo, blæsten gik friskt over Limfjordens
vande og gjorde det ekstra besværligt for
roerne med kaskader af vand ind over
båden, når bølgerne ramte riggene.
Det var et glad og jublende ottermandskab
der kunne ro ind til Honnørkajen for at få
overrakt den store flotte pokal og medaljer,
som bevis på at sejren var deres. Under
præmieoverrækkelsen var der stor applaus
fra de mange fremmødte tilskuere.
Vel hjemme ved klubben, måtte jeg som
styrmand pr. tradition, en tur i Limfjorden.
Det de sejrende AAU piger ikke kunne
den dag, var at tælle til tre. Det resulterede

Aalborg Roklub gjorde rent bord
med to flotte sejre ved dette års
Aalborg Regatta

kort og godt i, at to af pigerne røg med den
gamle styrmand i baljen. Alle tre kom dog
velbeholdent i land.
AAU’s kvindelige ottermandskab der roede
sejren hjem var: Heidi Andersen, Maria
Calundan, Aida Hejlskov Pedersen, AnnMarie Pedersen, Astrid Clausen Nørgaard,
Jacqueline Capion Lemming, Marie Louise
Agerbak Andersen og Christine Skovsted.
Cox. Frank R. Sørensen.

Ny sejr til hannerne

Klokken 13.30 lød samme kommando fra
banedommerens side, da det andet otterløb
for mændene blev sendt af sted.
Også dette hold startede fra Østre Havn og
skulle ro de 1.000 meter til Honnørkajen.
Og nej, vejret havde ikke bedret sig, det var
samme betingelser, som da kvinderne en
halv time før kæmpede sig gennem de høje
bølger på Limfjorden.

Og mændene ville så sandelig ikke stå
tilbage for kvinderne. Det blev et næsten
identisk løb, dog med den forskel at
mændene havde røde badehætter på. En
rigtig god joke med hilsen tilbage til onsdag
den 13. maj i år, hvor de sank med otteren
under træning, og uofficielt blev livreddere.
Under hele løbet blev der hevet bravt i årerne og da Kap 67 med mandskab og Christian Bager Jacobsen ved roret strøg over
mållinjen som nummer et, blev det til en
sejr med syv til otte bådlængders forspring.
Også kap 67 mandskabet blev behørigt
fejret inde på Honnørkajen med pokal og
medaljer. Og pokalen blev da vist nok til
Aalborg Universitets ejendom, da det var
tredje gang AAU vandt pokalen.
Publikum fik ved denne seremoni en ekstra
ting med på opleveren. Mændene kunne
ikke vente med at smide styrmanden i fjorden hjemme ved klubben. Det blev ved
Honnørkajen til stor moro for alle. Men

AALBORG ROKLUB
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også her røg en ekstra roer, uden for nummer,
med i baljen.
AAU’s mandlige ottermandskab der roede
sejren hjem var: Troels Dalgård Danielsen,
Sonny Meyer, Jesper Quist Jensen Esben
Bach-Sørensen, Sebastian Schleisner Hjorth,
Markus Wendt Schelske, Esben Ravn og Frederik Søndergaard Mikkelsen. Cox. Christian
Bager Jacobsen.

AAU’s kvindebåd:
Fra venstre Christine Skovsted, Marie Louise
Agerbak Andersen, Jacqueline Capion Lemming,
Astrid Nørgaard, Ann-Marie Krogh Pedersen,Aida
Hejlskov, Maria Calundan, Heidi Andersen og
Frank Sørensen.

Ekstra romatch for firer

Imellem de to hovedløb, blev der afviklet en
romatch mellem tre både fra Aalborg Roklub.
To firer uden styrmand og en firer med styrmand. Også her fik de romæssige kundskaber
og kræfterne fuld spil. Der blev ikke givet ved
dørene, løbet blev en god træning mod kommende kaproninger.

Festlig rodag

Det blev en sejrrig og festlig dag, der fortsatte hjemme i Aalborg Roklubs lokaler med
konkurrencer og en herlig fest til morgensolen tittede frem.
En rigtig god dag for rosporten i Aalborg
og i særdeleshed skinnede solen på Aalborg
Roklub, der ikke kendte til beskedenhed, men
tog godt for sig af førstepladser.
Også under eftermiddagens fem konkurrencer,
var der dyb koncentration. På billedet er en af
pigerne ved at vise sin kunnen i øksekast.
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AAU’s herrebåd:
Fra venstre Troels Danielsen, Sonny Meyer,
Jesper Quist, Esben Bach Sørensen, Sebastian
Hjorth, Markus Wendt Schelske, Esben Ravn,
Frederik Mikkelsen og Christian Bager.

Efter romatchen skulle sejren fejres - her holder
nogle af medlemmerne fra Team Torsdag afterrowing på John Bull.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
AALBORG ROKLUB
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Skt. Hans aften

Tekst: Karsten Holt
Foto: Steen Villadsen

Stadig flere vender blikket mod Søsportsvej 8, når kalenderen står på midsommer
og dermed Skt. Hans aften. En dejlig tradition holdes i hævd og udvikler sig hvert år.
Udover egne medlemmer var arrangementet velbesøgt af medlemmer fra Aalborg

Børge Christoffersen vinker til fotografen.
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Dame Roklub, venner og familie. Omkring
80 deltagere fyldte roklubbens opholdsstue
dejligt til bristepunktet, og det var ganske
enkelt nødvendigt at tage en dyb indånding
(og maven ind) hvis man skulle bevæge sig
rundt i lokalet.
Prikken over i’et - at vejrguderne tilsmilede
arrangementet – ja så manglede man kun en
veloplagt og varm grill til den medbragte
McDonalds burger. Grundet det kolde forår
og kølige sommer – så var samme grillkul
særdeles svære at få i Skt. Hans humør.
Henry og John kæmpede bravt med gasbrændere og trylleord. Selv efter at Henry
glædesstrålende havde meddelt, at nu var
grillen klar – så måtte man kæmpe endnu en
rum tid med knurrende maver inden maden
var klar til indtagelse.
Humøret fejlede som sædvanlig intet – og
mange rosende ord og gode forslag kom fra
de 25 grillmestre, der stod i kø på bådpladsen.
Pladsen i opholdsstuen var ikke blevet
større af, at der midt i lokalet var placeret to
kæmpe pokaler, som årets Team888-roere –
både kvinder og mænd - netop havde vundet ved det årlige race mellem UCN og Aalborg Universitet. De tilstedeværende fra de

2 teams blev behørigt udsat for spotlight fra
formandens side – og passende belønnet af
klapsalver fra de begejstrede tilstedeværende.
En speciel TAK blev sendt i retning af den
samlede trænerstab – i form af Helen Carter
(ADR), Francis, Gorm Rasmussen og Bjarne
Pedersen – alle fra AR.
De allestedsnærværende Simona Læsø og
Christina Donslund måtte (generte) med
flotte røde kinder også nyde klapsalverne for
deres indsats her, der og allevegne både som
indpiskere for de nye 888’ere og for ”de gamle”, når de eksempelvis smutter i City Syd for
at slå verdensrekorder.
Humøret var højt og samtalerne i højt gear, da
alle brød op og vendte kursen mod ”Trekanten”, hvor bålet var anrettet af Ægir – med en
ADR-heks i toppen.
Årets båltaler – byrådsmedlem Mariann
Nørgaard – var på pletten i god tid og var
behørigt imponeret over det store fremmøde
på pladsen. Seancen nåede i år nye højder, da
arrangementet var udvidet med en salgsbod,
hvorfra der kunne købes øl, vand, kaffe og
the.
At Mariann også kunne synge fandt alle ud
af, da hun sang duet med formanden (!) på
midsommervisen. Men hun har jo også fornylig været i stemmeboksen.

Formanden drøfter båltale og eller valgresutat
med aftenens båltaler byrådsmedlem Mariann
Nørgaard.

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

Steen

10%

Som medlem af
Aalborg Roklub
får du

PÅ KØB AF BRILLER, SOLBRILLER OG KONTAKTLINSER

BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33
FOREVISNING AF KLUBBLAD MED NAVN NØDVENDIG
AALBORG ROKLUB
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Grundlovstur 5. juni 2015

Tekst: Peter Laubek
Foto: Carl-Emil , Peter Laubek
Steen Villadsen

I år prøvede vi noget nyt. Formiddagsroerne
sammen med Team Torsdag på fælles Grund-

lovstur til Sundby Hvorup Lystbådehavn. En
tur hvor der især blev lagt vægt på socialt
samvær. Straks fra dagens start blev flere af
seniorene overrasket over, at de i omklædningsrummet blev mødt af en flok særdeles yndige letpåklædte studiner. Det forlød, at det
var en ”Bedstefar” Dags Overraskelse” til
seniorene. Det jo var Fars Dag. Det virkede
som blodfortynder på de gamle gutter. Satte
jo humøret endnu en tak op og det kan nok
være de gamle rosvende blev både letfodede,
galante og belevne. Kunne det være cheftræneren, der stod bag denne surpriseaktion? Det
lignede et bestillingsarbejde! I så fald venter
der nok en praktisk opgave forude. Den mand
sliber ikke uden vand.
Der var stor interesse for Grundlovsturen, så
vi blev ikke mindre end 23 roere, der gik i
bådene præcis kl. 9.00 og kursen blev sat østover. I en 2 åres, tre 4 åres inriggere og en 4
åres gigbåd. Flot syn. Hvis Anders Brovagt
Michael Richter holder en af sine opbyggelige og
filosofiske taler for rosvendene.
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Årets grundlovstale blev et udstyrsnummer. Her
ses Jørgen Hyhne med  det gode skib Brødrenes
Vendelbrog.

var på sin post ville han have nydt synet af
den flok oldtimere, da de roede under Jernbanebroen.
Vejret var strålende og alle i godt humør. For
mange af os, var det første gang vi skulle anduve Sundby Hvorup Lystbådehavn. Et ganske hyggeligt sted som Formiddagsroerne
jævnligt har besøgt.
Det viste sig, at landgangen fra de mange både
blev lidt kompliceret. Der skulle navigeres
ind til bolværket og for flere af rosvendene,
der tilhører 0,1 ton klubben, var det sin sag,
via friholdere af gamle traktordæk, at skulle
bestige kajen, der lå 2 meter oppe, men alle
klarede det. Vi mødte stor venlighed fra sejlklubbens side og fik lov at benytte klubbens
faciliteter. Vejret var jo fint, så rundstykker,
kaffe og en lille en til ansigtet foregik i det
fri. Der blev råhygget og udvekslet erfaringer
og fortalt vittigheder. Præcis kl. 11 kommanderede Carl Emil mandskaberne i bådene.
På hjemturen havde vinden rejst sig, så der
blev noget sø. Især fra Rørdal og indtil Koncerthuset og samtidig voldte det mandskabet
i gigfireren nogen vanskeligheder når hækbølgen de store hurtigsejlende motorbåde
skulle passeres. Det betød vand indenbords.
Mon de motorbådsførere ved hvad man mener med godt sømandsskab? Samtlige mandskaber nåede velbeholdne hjem til slingersen
ved 12 tiden.
Efter klargøring af bådene, bad og sauna blev
der grillet. Vagn Thidemann havde skaffet
nogle særdeles velsmagende øko – pølser fra
kvæggården ”Lundbæk” ved Præstbro suppleret med mørbrad – og kalkunbøffer. Sammen med inviterede landkrabber blev der
dækket op til de 35 – 40 deltagere.
Under efterfølgende kaffebord holdt Jørgen
Hyhne og chefredaktøren den traditionelle
”Grundlovsceremoni”. Det nye i år var, at
det ikke kun var Dannebrog, der indgik i ceremonien, men også Vendelbrog. Temaet i
år var ”Landet Norden For Lov Og Ret” og
om Vendelboernes mange kampe med adel
og kongemagt. Ligeledes fik forsamlingen

historien bag vendelboernes fane, der jo
med vensysselsk lune skal opfattes som et
løsrivelsesflag. Den vendsysselske fane var
udlånt af Vagn og bar stærkt præg af, at være
et kampflag. Desværre mente vor gode malermester Jens Fauerholt, at det var uheldige
farver man havde valgt fra paletten, da man
sammensatte farverne til Vendelbrog. Den blå
for fjord og hav. Den gul/orange for sand og
klit og den grønne for mark og skov.
Efter Grundlovstalen sang forsamlingen ”I
Danmark er jeg født” og vi sluttede med at
synge klubsangen ” Vi har en splendid roklub”
efterfulgt af hurra for Aalborg Roklub. En
herlig dag blandt gode rokammerater.
Uden undtagelse var alle tilfredse med fællesarrangementet og der var enighed om, at det
skal vi prøve igen.

I år blev der ikke brug for gasbrænderen
som grillstarter
AALBORG ROKLUB
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Leif genså sin gamle
roklub efter
29 års fravær
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Leif Niemann kiggede interesseret de gamle
billeder på første sal og fandt hurtigt billedet med
DM letvægtsfireren fra 1962, hvor han sidder
toer.

Onsdag den 24. juni lige over middag, kom
der liv i mobilos med en stemme der sagde:
”Hej Frank, det er Leif”. Og stemmen talte
sit tydelige sprog, det var en gammel klasseog rokammerat, Leif Niemann, fra først i
60’erne. Han skulle til et studenterjubilæum
i Aalborg og camperede vest for friluftsbadet
og ville, nu han var i Nordjylland, gerne se
sin gamle roklub.

et DM i letvægtsfirer i 1962.

Det blev til en herlig onsdag aften, hvor
minderne og mange billeder fra dengang
genfortalte historier fra skoletiden på Vejgård
Østre Skole og fem herlige år som kaproere
i Aalborg Roklub, hvor Leif Niemann vandt
mange sejre sammen med Jacob Christensen,
Bent Jørgensen, Kurt Sørensen og cox. John
Kindberg, hvor toppen på kransekagen blev
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Leif fik også hilst på en anden ”gammel” kaproer, tidligere formand og vist nok også ejer
af roklubben, hvis man skal tro på klubrygter
– og rigtig gættet det var John Terp. De to
fik også vendt et par ”ka’ du huske” historier
og et hurtigt view over, hvordan livet havde
formet sig i de mange år, Leif ikke har haft
tilknytning til Aalborg Roklub. Han har boet
hele sit voksenliv med familie i Glostrup og
det var mindst 29 år siden han sidst havde
været sammen med John og undertegnede.
Leif Niemann bad mig hilse alle Jer fra dengang, der stadig kommer i roklubben. En tid,
der har betydet meget for ham, og han mindes
med glæde.

På billedet er det Hof, der hjælper med nedlægningen af masten. Henry fotograf.

Signalmast
Som det fremgår af billedet herunder, er
det 5 år siden, at formiddagsroerne havde
signalmasten nede til reparation og lakering.
Nu er det så tid igen til en ny gang slibning,
kitning og lakering. Det har imidlertid vist
sig, at hovedmastens tilstand ikke er for god.
Henry Kruuse vurderer i øjeblikket, hvad der
videre skal ske med masten. Blandt andet
er han i kontakt med et norsk firma, der har
specialiseret sig i at lave skibsmaster, for at
høre hvad en ny hovedmast vil koste. Det ser
ud til at trods regelmæssig vedligeholdelse,
har masten en levetid 25-30 år - så skal den
erstattes med en ny.

AALBORG ROKLUB
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Borgmester Jørgensen døber 8-årers
outrigger “Kringeling” i
Aalborg Roklub 2. april 1944
Foto: Idrætshistorisk samling

Nu er Danmarks
største fotoalbum
tilgængeligt
Af Allan Pedersen

På adressen ARKIV.DK, hvor der bl. a. findes
over 800 billeder fra Aalborg Roklub.
På adressen SPORTSHISTORIE.DK findes
SIFA’s Idrætshistoriske Samling, hvor der bl.
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a. er en artikel om Frank Pedersen.
Hvis du skulle være interesseret i at besøge
Samlingen, er der åbent hver onsdag kl. 13.00
til 16.00. Hvis man er flere, der er interesseret,
er det også muligt at aftale et besøg udenfor
den normale åbningstid.
Hvis du ligger inde med ting fra roklubben,
som du ikke vil gemme mere, så aflever det
til Samlingen fremfor at smide det væk.
Samlingen har til huse på
Harald Jensens Vej 3-5.

Hvad er det?
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Et spørgsmål den kendte journalist, forfatter
og programredaktør ved Danmarks Radio og
TV, Piet van Deurs, har stillet mange gange,
når han forsøgte at finde historien bag mange
finurlige ting i sine radio- og TV udsendelser.
Men nu er det robladets redaktionsudvalg
der stiller spørgsmålet om denne gamle rostander på billedet. Det er en bådvimpel der er
monteret på en rund sølvplade med ”Aalborg
Roklub” som indgravering. På standeren er
påmonteret en sølvplade med årstallet 1953
og et klistermærke med følgende tekst: Vinfirmaet ”Maison” – N.P. Risgaard. Aalborg –
Tlf. 98 12 34 11 – 98 12 19 22.
Standeren er fundet under arbejdet med at
gøre plads til det nye motionsrum på 1.’ste sal
i klubhuset. Hvad har standeren været brugt
til og hvem har lavet den, det er der foreløbig
ingen der har kunnet give et bud på. Derfor
vil redaktionen gerne have hele historien bag
dette klenodie, eller det der kan huskes om
denne lidt specielle, skal vi sige hædersbevisning.
Send din historie om rostanderen til undertegnede, Frank R. Sørensen på franksor@
stofanet.dk eller til roblad@aalborgroklub.dk

Aalborg Roklub fylder 129 år…
Vores kære klub fylder 129 år, og er still going strong

Vi afholder fødselsdagsfrokost lørdag 29. august
med dette udvidede program:
Kl.: 09.00
		
Kl.: 12.30
Kl.: 13.00
			
		

Morgenkaffe
med efterfølgende mulighed for en god rotur
Bådedåb
Fødselsdagsfrokost - og hvad deraf følger.
HUSK: - menuen i år byder på
Forloren Skildpadde. (Dette er ekstra kontrolleret)

HUSK: Tilmelding på opslagstavlen – eller send en mail til et bestyrelsesmedlem.
AALBORG ROKLUB
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MINDEORD:

Karl Johan
Thomsen
in memoriam

Aalborg Roklub har mistet et af sine markante medlemmer, og vi har mistet en god og
hjælpsom rokammerat.
Karl Johan Thomsen sov pludselig og uventet
stille ind den 18. maj 2015 i en alder af 81 år.
Karl Johan blev indmeldt i Aalborg Roklub i
1961, og han fik således medaljen for 50 års
medlemskab i 2011.
Han var udlært bager og konditor, men blev
imidlertid ramt af meleksem og måtte opgive
bagerfaget, hvorefter han fortsatte sin karriere
i forsikringsbranchen.
Karl Johan var primært morgenroer, men han
deltog i mange år i de legendariske Silkeborg-langture, hvor han fungerede som flittig
chefkok, og hvor deltagerne nød godt af hans
uovertrufne mandelhorn, som i nøje afmålte
dagsrationer blev serveret sammen med irish
coffee inden sengetid.
Også ved de årlige bådrengøringer og morgenroernes afslutning mødte Karl Johan flittigt op, og også her var hans plads som regel
i køkkenet.

Karl Johan har i mange år været ceremonimester ved den højtidelige optagelse af nye
medlemmer ved GAR’s generalforsamlinger,
og ved sin død beklædte han næstformandsposten i GAR.
Vi er mange, der vil mindes Karl Johan som
en god og festlig rokammerat, og vi vil savne
hans indslag ved festlige lejligheder i Aalborg
Roklub og GAR.
Æret være hans minde.
På morgenroernes vegne
Børge Christoffersen

Peter
Sigfred
Peter Sigfred Hansen er død. Han er kommet i roklubben, lige fra han blev født. Peters
far var den legendariske Sigfred Hansen, der
var et af fyrtårnene i Aalborg Roklubs historie. Peter startede da også i sin tid som ungdomsroer med at ro kaproning. I roklubbens
annaler kan man læse, at Peter har vundet
drengefirer inrigger i Viborg i 1958. Enkelte

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

18 AALBORG ROKLUB

erindrer også, da han ved klubkaproningen
samme år slog fætter Hans (Worm) på målstregen i singlesculler.
Siden har Peter Sigfred ofte deltaget i de
berygtede ferielangture på Silkeborgsøerne,
med Jørgen Peter Mosdorf, Smeden, Helge
Foss, Børge Christoffersen, Karl Johan m.fl.
Peter var også trofast deltager i de årlige julebadninger den 24. december. Her konkurrerede han med John T. og Bjarne om at være
”formand” i 0,1 tons klubben.
Født i vestbyen i Ivar Huitfeldts Gade og sidst
bosiddende i Peder Skramsgade, var fjorden
og roklubben stadig inden for synsvidde.
Begge forældre var aktive roere; Mor Edith
i ADR og far Sigfred i AR, hvor han blandt
andet vandt DM i 1939 og fungerede som
træner under krigen.
Peter har altid haft interesse for livet på vandet. Ejer og skipper på galeasen Ursa fra 1984
og indtil skibet, efter en brand i 2004, blev så
skadet, at han ikke havde midler til at sætte
det i stand igen, hvorfor det blev solgt til nogle nordmænd.
I 2002 blev Ursa og Peter kendt fra tv udsen-

VI er oppe på
tangenterne ...

delsen ”Kystvagten”, hvor Ursa sejlede nordjyske vande tynde, og året efter var skibet
igen i tv med udsendelsen ”Parasollen”.
Sammen med rokammeraten Oluf Andersen
har Peter sejlet en længere periode i Polynesien med en båd fra Århus.
Kort efter at Peter, der var udlært elektromekaniker, var blevet færdiguddannet på Aalborg Teknikum som produktionsingeniør,
skiftede han karriere, idet han valgte at gå i
malerlære. Dette som følge af, at Peters lillebror Jens var omkommet ved en gaseksplosion på Grønland i 1970, og at det ligesom lå
i kortene, at Jens skulle have videreført faderens malerfirma.
Peter lærte faget fra grunden og efter faderens
tidlige og pludselige død i 1979, overtog Peter malerfirmaet i 1983.
Peter var ivrig jazz elsker og tidligere aktiv
sportsdykker. Han var aktivt medlem af Sct.
Georgs Gilderne, af Aalborg Kanonlaug og
Marineforeningen, hvor han ved sin død var
bestyrelsesmedlem.
Æret være hans minde
Niels Erik Hofman (fætter)

Målgruppe og budskaber

design og udformning

elektroniske medier

tryksager

øvrige medier

salg

Bliv inspireret på
www.novagraf.dk
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Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte medlemmer:

80 år:
Arent Plesner 16. august
70 år:
Leif Grøn Emerik 20. august
60 år:
Henning Erhardsen 7. juli
Flemming Due Nielsen 19. juli

- vi si’r TILLYKKE

Arent Plesner
80 år
Når man blader i de gamle roblade fra begyndelsen af 50 erne figurerer under ungdomsroere navne som Arent Plesner, Helge
Foss-Pedersen, Torben Broe, Erik Hassing
Poulsen, Brint Risgaard, Kurt Thomsen,
Martin (Martæng) Olsen, Kurt Janniche og
Preben Broe. Her 65 år senere kan vi glæde
os over at de fleste stadig er aktive i klubben
og alle stadig kigger ned i deres gamle klub.
Arent Plesner er en af disse trofaste gamle
oldtimere, der i dag er medlem af ”Formiddagsroerne”. Allerede i 1950 blev u-roer
Arent Plesner bådsmand. Arent havde derefter en kort periode som kaproer. Hvad få
er klar over, er at Arent i 1955 vandt 20 km
distancekaproning i tiden 1 time og 36 min.
sammen med Jørgen Pedersen, Ole Frellsen,
Poul Jensen og cox Harry Nielsen. Ellers
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blev det langtursroning og weekendroning,
der blev Arents foretrukne aktiviteter i klubben. Han var med i mandskaberne omkring
Nitte, Jørgen Risgaard, Henning Gamborg og
Torben Broe.
Utallige er de ture Arent sammen med rokammeraterne tog til Trøstens Bolig i Birkelse,
Nibe og Gjøl. Det var netop på en langtur
Mors rundt, den unge veltrænede snedkersvend og langtursroer fik øje på smedens datter, den kønne Gerda, fra Øster Jølby. Efter
et langt og lykkeligt ægteskab, har Arent desværre mistet sin Gerda, der døde for kort tid
siden. Trods en del skavanker som tiden har
ført med sig, ser vi heldigvis stadig Arent når
formiddagsroerne mødes i klubben tirsdag og
torsdag formiddag. Stort tillykke med de fire
snese.
På rokammeraternes vegne
Torben Broe og Martin Olsen

Leif
Emerik
70 år
Leif Emerek blev meldt ind i Aalborg Roklub
den 16. maj 1990. Tilskyndelsen til at blive
morgenroer kom fra kollegaer på den daværende Danmarks Biblioteksskole, hvor
Leif var lektor og senere blev prorektor. Det
lå lige for, at Leif blev optaget på det hold,
de øvrige morgenroerne med slet skjult misundelse og et drømmende udtryk i øjnene
omtalte som ’socialistholdet’.
Som ung var Leif elitesvømmer, den fornyede
og mindre direkte kontakt med vandet blev
mere end blot con amore. Hans engagerede
sig i klubben og blev administrativ næstformand i 1994. I fire år kom han regelmæssigt i,
hvad han kaldte bestyrelsens ’dunkle gemak’.
Fra dette dunkle, rolige og vederkvægende
sted rapporterede han lejlighedsvis blandt andet om sin deltagelse i Dispositionsfonden og
Motionsrumsudvalget.
I 1990erne havde holdet årlige roture til Gjøl.
Stemningsfulde ture med bølgende diskus-

sioner og ordvekslinger langt hurtigere end
åretagene. På disse ture og i øvrigt under
morgenroningen har Leif markeret sig som
en lærd og sprogækvilibristisk humanist og
humorist, der også gav alvoren plads. En enkelt gang senere har vi begivet os mod vind
og strøm til Klitgårds Fiskerleje. En tur der
var fysisk mærkbar.
Gennem 25 år har flere af os på holdet haft
glæden af at ro sammen med Leif på morgener under stærkt varierende meteorologiske
forhold. Gennem tågebanker, blændet af den
opgående sol, med sæler tæt på båden, med
hejrer inden for synsvidde, med valne fingre
eller gennemsvedte kroppe. I de senere år har
vintermorgener i motionsrummet været rammen om et godt samvær, der har fået sin egen
stil og tone.
Som pensionist dyrker Leif cykling. Han er
frivillig filmoperatør i Biffen. Og han har
taget en kandidateksamen i tysk!
Holdkammeraterne

Flemming
Due Nielsen
60 år
Flemming runder den 19. juli de tre snese.
Han gjorde sin entre i Aalborg Roklub i 1972
og blev årene efter indrulleret i kapafdelingen, hvor han bl.a. var at finde i elite – otteren
med Bernhard Andersen, Niels Erik Hofman,
Leif Jørgensen, Torben Fristrup, Michael
Hermansen, Jens Saxtorff, Jens Chr. Jensen
og Carsten Andersen. I forbindelse med sin
uddannelse blev det også til en rokarriere i
København. Det var i øvrigt Flemming, der
tog initiativet til AR`s deltagelse i Masters på
Bagsværd Sø i 2010, der er løb 8+ for seniorer. Her roede Flemming med mange af sine
rokammerater fra ungdomstiden. Senere er
initiativet fulgt op af AR`s deltagelse i Copenhagen Harbour Race. Gennem Flemmings
mange år som kaproer har han haft ikke mindre end 3 trænere, nemlig Frank Pedersen,
Bjarne Pedersen og Roar Clausen.

Fra Flemmings gamle rokammerater er
der indløbet informationer om fødselarens
håndtering af det tyske sprog i Sverige og
konsekvens af højhastighed i dobbeltfirer i
Nørredybet m.v.
Flemming har i årenes løb varetaget mange
tillidsposter i Aalborg Roklub. Senest skal
nævnes en lang periode på den tunge post
som rochef. Flemming blev hædret for sin
store indsats ved 125 års jubilæet, hvor Niels
Erik Hofman gav klubbens nye dobbeltfirer
navnet ”Due”.
Tro det eller ej, men klubbens skrappe
”Panserbasse” var såmænd manden, der i
2005 var initiativtager til indførelse af Salsa i
klubregi i vinterhalvåret. Opholdsstuen gyngede da næsten 15 rosvende med ledsagere
svingede damerne rundt med” Cuba – og
New Yorktrin”. Ikke siden salig Robert Gøhler , Ais og Dinesen under krigen oprettede
sangkor og mandolinkursus har vi oplevet
noget lignende.
I kraft af sit job ved politiet har Flemming ofte
varetaget fredsbevarende opgaver i verdens
brændpunkter, det gælder også i øje-blikket.
Stort tillykke fra rokammeraterne

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
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(Illustration: Vagn Thidemann)
g at klubbens æresmedlem og en tro TTfølgesvend har udviklet en ny roteknisk
detalje, som egner sig fortræffeligt til medvindsroning.

g at Sølvfireren fra DM i Sorø 1965 fejrer
50 året ved sammenkomst i Løkken hos styrmand Per Larsen, der har vendt Spanien ryggen, for at fejre den historiske dag sammen
med sit mandskab. Holdet bestod af John
Terp, Peter Laubek, Svend Jørgen Carstensen,
Bjarne Pedersen og cox Per Larsen, der den
gang var sportsjournalist ved Aalborg Stiftstidende og legendariske Eivind ”Sam” Samuelsens højre hånd.

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til
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22 AALBORG ROKLUB

g at der verserer rygter om, at UCN overvejer at tegne trænerkontrakt med Bjarne
Pedersen. I AR tager man dog rygterne med
ophøjet ro – når det ved evt. kontaktskrivelse
fremgår hvor omkostningstung cheftræner
Pedersen i virkeligheden er – så forbliver alt
ved det gamle.
g at hundreder af tilskuere iagttog at styr-

mand Francis fik en kæmpeknuser af alle
pigerne efter sejren i otter ved Aalborg Regattaen. Det har medført, at der er en række
midaldrende AR medlemmer, der overvejer
at gøre Francis rangen stridig også selvom
det betyder man stiller omklædt i klubben kl.
6.00 hver morgen fra april til juli.

g at for 90 år siden præsterede K. Nielsen
Dinesen (Dinesen Langtag), Vilhelm Christensen og K.H. Steensen, at ro Aalborg –
Skagen Tur/retur i 2 åres inrigger. Det skete i
tidsrummet 24.-31. juli 1925. At der dengang
var mænd af stål og både af træ er ganske vist.
Det blev en uge med blæst og regn. Eksempelvis klarede de 3 gutter roturen fra Skagen
til Voersaa på 8 timer. En strækning på 75 km.
g at ved Michael Richters 70 års fødselsdag
(Ja den er god nok – han har nået Støvets År)
blev der udtalt, at det er aldrig for sent at få
en lykkelig ungdom. Der blev uden tvivl hentydet til Francis og den succes han har med de
skønne piger på ”Dameotteren”.
g at klubbens ottermandskab ved Sorø Regattaen detroniserede de nordiske juniormestre med 13 sekunder – så kan de lære det.

KIG IND og få gode råd

Det kan være svært for
dig at vurdere hvilken

og en snak om dit hår

frisure der passer til

- så kan vi i fællesskab

netop din hårtype og
dit ansigt - derfor
stiller vi vores
ekspertise
til rådighed for dig.

finde en frisure dit
hår kan “bære”
- og som samtidig
passer til dit temperament og dit ansigt!

GRATIS

Få gode råd

gratis

Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg
Tlf. 9812 8699 · www.lassen-eriksen.dk

SKIFT TIL EN BANK
DER BRÆNDER
FOR DIG
Book et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår dine muligheder
på tel. 98 70 33 33 eller kig ind i en af vores afdelinger.
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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.

Fødselsdagsfrokost lørdag 29. august
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

