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130 års

NR. 4. 75. årgang

Fødselsdagsfrokost 27. august kl. 12.30
- det bli’r festligt...

BESTYRELSEN:

Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Formand:
KARSTEN HOLT
Bundgaardsvej 75
9000 Aalborg
2058 9603
Formand@
AalborgRoklub.dk

Næstfomand:
ULRIK SAXAGER
Digtervejen 16
9200 Aalborg SV
9818 9063
Naestformand@
AalborgRoklub.dk

Kasserer:
AAGE VEST PETERSEN
Vesterbro 21A, 3.tv
9000 Aalborg
2496 0435
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Jonas SvaNe

Borgmester
Jørgensensvej 3
9000 Aalborg
Mobil: 2373 7514
JonasSvane@
AalborgRoklub.dk

MaTeRiel:

Bestyrelsesmedlem:
HENRY KRUUSE
Vester Vænge Alle 20
9000 Aalborg
4093 3861
HenryKruuse@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

MADS GADEBERG

TROELS ØLHOLM

Kastetvej 66, st.
9000 Aalborg
5355 2125
MadsGadeberg@
AalborgRoklub.dk

MEDLEMSBLAD:
PETER LAUBEK
Ansvarhavende:
Skydebanevej 30,
bolig 15, 1. sal
9000 Aalborg
9846 0208
peterlaubek@joda.dk
KARSTEN HOLT
- se formand

FRANK R. SØRENSEN
2924 9077
franksor@stofanet.dk
STEEN VILLADSEN
2071 5088
Barken 30 B
9260 Gistrup
kmsvilladsen
@hotmail.com

Vesterbrogade 20, st.tv
9400 Nørresundby
GAR:
2758 8274
TroelsOlholm@
Gamle Aalborg Roere:
AalborgRoklub.dk
AAGE NIELSEN
Skøjtevej 27
9230 Svenstrup J
9838 2417
MEDLEMSBLADET
jyaanielsen@gmail.com
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.

TRYK:
NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk

Næste roblad udkommer i september måned - Deadline 15. august
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Allan Pedersen
Nørholmsvej 25
9000 Aalborg
Tlf.: 9818 2785
Mads Gadeberg Jensen
Kastetvej 66 st.
9000 Aalborg
Tlf: 5355 2125
materieludvalg@
AalborgRoklub.dk

AALBORG
ROKLUB:

Rosæsonen buldrer af sted med fuld aktivitet.
De daglige roaktiviteter holdes ved lige og der
har været udflugter i ind- og udland.
Det årlige race mellem UCN og AAU blev afholdt medio juni – med et tronskifte til følge,
idet UCN sejrede overbevisende. Løbet blev i
år afviklet i firer uden styrmand – men det skal
ikke på nogen måde minimere den indsats, som
de nye roere og trænerstaben har udført. Tak til
alle involverede for indsatsen.
Ved samme arrangement havde vi fornemt besøg af Syddansk Universitet, der mødte frem
med mandskab til 2 ottere – med Mogens Pedersen og Søren Gam i spidsen.
Det var et rigtigt dejligt besøg – dels fordi arrangementet jo blev krydret med et flot otterløb
mellem SDU og AAU dels fordi det var dejligt
at konstatere, at SDU er stærkt på vej til at gøre
sig gældende indenfor dansk universitetsroning. Ganske ugæstfrit løb AAU med sejren.
Dagen sluttede af med fællesspisning og festlige indslag i roklubbens opholdsstue – inden
turen (for nogle af SDU’erne) gik til Jomfru
Ane Gade.
Vejret var i det drilske hjørne ved arrangementet og det blev (bestemt) ikke bedre ugen efter,
hvor vi havde det traditionelle Skt: Hans arrangement med grill og besøg af ADR og AR
medlemmer, familie og venner. Regnen stod
ned i tykke stråler. Med rettidig omhu havde
den allestedsnærværende husforvalter Henry
udlagt et ”tag” på terrassen, der skulle sikre, at

grillen kunne afvikle den megen madlavning
på betryggende vis. Forbindelsen til de højere
magter er heldigvis intakt og ca. kl. 20.00 blev
der opholdsvejr, og båltale og midsommervise
kunne afvikles i dejligt vejr på ”trekanten”.
Årets båltaler var kulturchef Lis Rom Andersen, som holdt en dejlig tale, der er gengivet
andetsteds i bladet. TAK til Lis Rom Andersen
for båltalen og tak til alle de fremmødte, der
trodsede det lunefulde midsommervejr. Det
blev en herlig aften.
Mens dette skrives har Team888 været i træningslejr i Sorø som optakt til Sorø-regattaen og
EUG (European University Games) i Kroatien
– og til storregatta i Kina!!! Ja såmænd. Vi er inviteret til universitetsregatta i Kina i juli måned.
Her deltager mandskaber fra Cambridge, Yale
og en del andre universiteter – og Aalborg
Roklub (som Aalborg Universitet) i et årligt
event. Vi deltager med i alt 11 roere (et ottermandskab og 2 i heppekoret). Kineserne betaler
hele gildet, og det bliver ganske spændende.
Hvem ved, om der deltager kinesere ved næste
års UCN/AAU-race på Limfjorden.
Vi kan i det fjerne skimte august måned, der
som bekendt er ensbetydende med klubbens
fødselsdag. Klubben runder 130 år – og det fejres blandt andet med båddåb af 2 både.
Hold rigtig godt øje med vores hjemmeside,
opslag i klubben og med mails fra roklubben,
så du ikke går glip af spændende aktiviteter og
godt kammeratskab. Bestyrelsen ønsker alle en
rigtig dejlig og rosportslig sommer.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

Ro motion
ER go’ motion !
Vi ses i klubben...

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

Søsportsvej 8
9000 Aalborg
Tlf.: 9812 6719
mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
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:
		27. Fødselsdagafrokost kl. 12.30 		
			aalborg Roklub fylder 130 år
			- se annonce på side 9
			
September:
		 9.. Fur rundt matchen
		17.-25. Sensommertur på Rhinen
		23.-25. Løvfaldstur i Skive Roklub

Flere oplysninger på
opslagstavlen
og www.aalborgroklub.dk

Har du skiftet adresse,
mail eller telefonnummer:
Send besked til
kontingent@aalborgroklub.dk.
Har du spørgsmål eller problemer
om kontingent:
Skriv til kontingent@aalborgroklub.dk.
Er dine rettigheder opdateret?
Hvis ikke ret henvendelse til
Rochefen.
Skal du indbetale penge til klubben.
Brug konto 7450-1106327. Husk at
skrive i meddelelsesfeltet, hvad det
drejer sig om.
Kasserer Aage Vest Petersen
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MOTIONSTURNERING:
Opgørelse pr. 30. juni:
Af Jens Brandt

Kilometer
Gæste-km

30.868
2.110

Km ialt
Gennemsnit
Antal roere

28.758
201,104
133

Allan, har igen igen taget føringen,
med 1173 km, tæt forfulgt af uni-roerne.Universitets roerne er dog gået i
træningslejer i ugen op til Sorø Regattaen, så mon ikke de vil give Allan kamp til stregen, om hvem der ror
flest kilometer.

AR Swing Band blæste jazzfestival
i gang i Sæby
En fyldt Sæby Museums gårdhave nød Aalborgroernes jazzmusik og smittende humør.
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Næste

jazzaften
i Aalborg Roklub

tirsdag 6. september
kl. 19.30
Juli og august er aflyst
grundet sommerferien.
FORSIDE:
Formand Karsten Holt og Ægir*s
husforvalter Karsten Pedersen havde
kastet deres kærlighed på årets
søsportsheks.
Foto: Steen Villadsen

”When You’re Smiling” var det rette nummer
at starte med ved dette års jazzfestival, Jazz &
Fisk, i Sæby Museums gårdhave fredag den 13.
maj med Aalborg Roklubs, AR Swing Band, på
scenen. For solen stod højt og smilte også med.
Det gode vejr fyldte da også hurtigt den hyggelige gårdhave med folk og turister fra Norge
og Sverige, der nød en kop øl eller to og var
med til at skabe den rette stemning.
Koncerten var delt op i to afdelinger, hvor
der blev spillet skønne danske og internationale jazzklassikere, der fik de gamle smukke
bygninger i den intime gård bag museet, den
unikke stemning, musikken og Sæbys charme
til at smelte sammen.
De garvede og energiske musikere fra Aalborg
Roklub var Amalie og Jonas på sang, Lasse
på guitar, Christian Bager på tromme og sang,
Svend Jørgen på trompet, Oluf på klaver, Ib på
klarinet og Frank på euphonium.
Efter en succesfuld musikeftermiddag, hvor
publikum blev siddende til den bitre ende og
tilmed forlangte ekstranummer, er bandet, allerede nu, sikret deltagelse i næste års Jazz &
Fisk i Sæby.

AR Swing Band åbner Jazz & Fisk i Sæby med
en flot koncert. På billedet ses fra venstre
Ib Vestergaard, Amalie, Svend Jørgen
Carstensen, Lasse Kortegaard Kristensen med
Oluf Jørgensen i baggrunden og Christian
Bager Jacobsen. Frank R. Sørensen fik æren af
at tage billedet.

GDR fejrede 100 års fødselsdag
Der gik ikke lang tid, før AR Swing Band skulle
på scenen igen. Denne gang var det hos Aalborg
Dame Roklub, hvor GDR, en parallel til vores
GAR, fejrede dameroklubbens 100 års fødselsdag med et brag af en fest.
De mange feststemte damer fik hurtigt de
musikalske herrer op på dupperne med herlig
jazzmusik og sang af Jonas og Christian Bager
så taget var ved at lette. De to unge herrer var
så populære hos de festlige damer, at de stjal
hele billedet fra vi halv- og helgamle gutter, Ib,
Svend Jørgen, Erik, Oluf, Bent Bog og Frank.
En herlig aften for både GDR damerne og AR
Swing Band.

Velbesøgt jazzaften

Den sidste jazzaften før sommerferien i Aalborg Roklub blev også en hyggelig musikalsk
oplevelse, ikke kun for bandet, men også for de
mange medlemmer med ledsager, der var mødt
op for at høre god musik. En lille en til ganen,
en kop kaffe og sød musik til øregangen, det
var råhygge.
AALBORG ROKLUB
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Cheftræner Bjarne Pedersen havde en travl dag
under Aalborg Regattaen i sin følgebåd sammen
med Flemming Due. Ikke værst med politibeskyttelse lige ved hånden.

Deltagelse fra Odense og Kolding Roklub
ved dette års Aalborg Regatta
De to gæstehold fik kamp, ikke kun fra AAU otteren,
men også fra Limfjorden, der var tæt på at vise tænder med
en hård vestenvind.
Tekst: Frank R. Sørensen
Foto: Peter Laubek og Frank R. Sørensen

Heller ikke dette år viste Limfjorden sig fra den
pæne side, da årets Aalborg Regatta blev roet
lørdag den 18. juni med start fra Aalborg Dame
Roklub til mål ved Limfjordsbroen. En meget
høj sø og stærk strøm fra start til Jernbanebroen
satte de gæve roere på en ekstra teknisk udfordring.

Igen sejr til AAU otteren
Dagens første løb var mellem to mandskaber i
dobbelt firer fra AAU og UCN samt den nyerhvervede coastalbåd med styrmand, der var med
for sjov uden for konkurrence.
For første gang kom UCN holdet på øverste
sejrsskammel ved at besejre AAU holdet.
Dagens andet og sidste løb var det traditionelle
otterløb, hvor AAU holdet i år fik kamp til

Otterløbet er lige startet med en lille føring til AAU
foran Kolding, der ses forrest i billedet. Odense
kom skidt fra start og er allerede før jernbanebroen sejlet agterud. Bagerst skimtes den firer
uden styrmand der fulgte med for sjov udenfor
konkurrence.

stregen af roere fra henholdsvis Odense Roklub
og Kolding Roklub.
Odense Roklub kom skidt fra start med hele tre
ugler og var håbløst langt bag efter de to andre
både, da roerne endelig fandt rytmen i det mere
acceptable vand mellem broerne. Limfjordens
barske lune er noget andet end det langt roligere
vand på Odense kanal.
AAU otteren lagde sig i spidsen fra start og
førte sikkert det meste af løbet, men vandt med
kun et par sekunder over Kolding der blev nummer to og dermed henviste Odense til tredjepladsen.
En motorbåd, der valgte at trodse kaproningen,
var tæt på at have kostet AAU sejren idet den
krydsede ind foran aalborgbåden umiddelbart
før målstregen.
I dette løb deltog også en firer uden styrmand
med et AAU mandskab, men denne båd var
Formand Karsten overrækker medaljer til roerne.
På billedet er det Koldings mandskab der er
flankeret af til venstre Søren Gam, der nu ror i
Odense Roklub og Mogens Pedersen, der ror i
Kolding Roklub.
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med, bare for sjov og prøve kræfter med de
hurtige ottere.
Hvornår lærer de motoriserede sejlere at vise
en lille smule respekt over for andre fartøjer på
Limfjorden og holde sig væk fra, eksempelvis
en opmærket kaproningsbane? I bund og grund
drejer det sig om respekt for mandskab og materiel.

På visit i den gamle roklub

To af Aalborg Roklubs tidligere kaproere var, i
forbindelse med Aalborg Regattaen, på besøg i
deres gamle roklub.
Mogens Pedersen, der nu bor i Kolding og er
medlem af Kolding Roklub, er initiativmanden
bag universitetsroningen i Kolding. Der var stor
gensynsglæde hos mange da Mogens troppede
op med sit ottermandskab i Aalborg Roklub,
klar til kamp.
Det var der også da Søren Gam ankom til Aalborg Roklub med Odense mandskabet. Søren
var med på den første universitetsotter fra AAU
i 2013, der vandt det første løb i den nye Aalborg Regatta mellem AAU og UCN. Søren fortsatte med kaproningen i Aalborg Roklub efter
dette løb indtil studiet blev henlagt til Odense.
Her fortsatte Søren Gam med at ro i Odense
Roklub, hvor han har været initiativtager til at
få universitetsroningen på dagsordenen i klubben.
Kolding vandt After Rowing
Lørdagen sluttede med fest i Aalborg Roklub til
den lyse morgen og efter ”Rygters Bu-

reau” så var stemningen helt i top med
Kolding som den store vinder, her kunne Limfjordens bølger ikke klare sig.
På et tidspunkt i festen skulle der prøves kræfter
igen med After Rowing i ergometer, 100 meter
sprint. Og som venner vi dele, så blev det til en
gennemsnitlig sejr til Kolding, hvor AAU løb
med den individuelle sejr.

Formand Karsten er dommer ved målstregen og
garant for at det er det rette mandskab der kom
først i mål.

Kaproerne fra Odense, Kolding og Aalborg
poserer for fotografen inden der klædes om til
aftenens fest i Aalborg Roklub.
AALBORG ROKLUB
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fødselsdagsfrokost
lørdag 27. august

med følgende udvidede program:
Kl. 09.00 MORGENKAFFE med
		
efterfølgende mulighed for en frisk rotur
kl. 12.30 BÅDEDÅB af glasfiberinrigger og coastalbåd
kl. 13.00 FØDSELSDAGSFROKOST 		
og hvad deraf følger
Menu: SKIPPERLABSKOVS
HUSK: Tilmelding på opslagstavlen eller send en mail til et bestyrelsesmedlem.
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Orust rundt
Tekst og foto: Niels Erik Hofman

For fjerde gang tog vi til Sverige for at ro en
ferielangtur i den Svenske skærgård. Med
bådene ”Roar” og ”Ehlers” bemandet med Per
Nygaard, Aage Nielsen, Hans Jensen, Poul Erik
Trolle, Mikael Hermansen og undertegnede.
Lørdag den 17. juni satte vi bådene i vandet
ved Stenungsund, og drog ud på en uges sejlads
rundt om øen Orust.
Turen var med overnatning i telt på diverse små
øer og med madlavning over bål, en primitiv
form som vi virkelig værdsætter.
Selv om vi havde været i farvandene flere
gange før, fandt vi stadig nye spændende steder
og smukke smalle farvande. Til forskel fra de
tidligere ture, var vejret ikke helt med os denne
gang. Det regnede lidt vel meget, men heldigvis
skinnede solen ind i mellem, så vi kunne blive
tørre igen.
Mikael blev tildelt turens 5 kokkehuer, da han
præsterede at fremstille pizzaer fra bunden i
øsende regnvejr over bål. Den første blev brændt
for meget i bunden, men de efterfølgende tre
blev perfekte. Øvelse gør mester. Kokken blev
derfor tildelt et lille glas ”Amerone”, som var
de sidste rester af den medbragte papvin.
Ruten bragte os igen forbi Bassholmen, hvor
der er et bådemuseum. Siden år 1000 har man
bygget både på Orust , så der en lang tradition
for bådebyggeri, som museet dokumenterer.
Vi indtog vores frokost ved museet ved deres

borde og bænke, og mens vi var der, kom to
mand roende i en jolle, der var højt belæsset
med papkasser. (Det lignede en mindre udgave
af et Mærsk containerskib). Det viste sig at
være to af de frivillige fra museet, der kom med
diverse tryksager, tøj mm til museet. Vi hjalp
dem med fortøjning og aflæsning af de mange
kasser, og fik til gengæld en vældig snak om
skibe med de entusiastiske folk, der virkelig
brændte for deres sag. Den ene var medforfatter
til flere bøger og pjecer, og han havde været i
Aalborg og Viborg for at finde materiale på de
historiske arkiver. Museet blev også åbnet for
os, så vi kunne bese herlighederne. Og vi endte
med at få 2 tykke bøger og et sæt pjecer til hver.
Er god oplevelse.
Trods regnen var turen god, man kan ikke blive
træt af vand, klipper, skov, natur og godt kammeratskab.

AALBORG ROKLUB
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Motiv fra fælles landgang i Tolo.

Tolo 2016
Tekst og foto: Torkild Carlsen

Aalborg Lufthavn den 13. april 2016 og kl. er
0530 om morgen. Vi mødtes 12 søvninge roere,
der skulle til Tolo i Grækenland for at nyde
det gode vejr og selvfølgelig få roet en masse.
Vi kom fra henholdsvis Aalborg Dameroklub,
Skive Roklub, Nykøbing Mors og Aalborg
Roklub, som blev repræsenteret af Leif Sørensen, Henry Kruuse, Allan Pedersen, Carl
Lynge og undertegnede, Niels Østergaard og
Steen Christiansen stødte til om lørdagen sammen med andre roere, så vi kom op på 18 deltagere i alt.
Vi kom med flyet og landede i Athen ved middagstid, og her startede ferien for alvor, idet vi
havde de første 3 dage som ferie og vi skulle
første være i Tolo om lørdagen. Vi blev afhentet
i bus og kørt til Delphi, hvor vi blev indlogeret
på et dejligt hotel midt i byen. Det var vores
hotelvært i Tolo, Atonis, der havde sørget for
bussen og booket hoteller for os. Den mand er
simpelthen genial, ingen opgave er stor eller
lille, alt bliver ordnet med et smil og i en ruf til
alles tilfredshed, mod kontant betaling.
Vi var selvfølgelig ude at se på det gamle Delphi, hvor de rige grækere i gamle dage holdt

sommerferie med deres konkubiner og spurgte
til fremtiden hos Oraklet inden de drog hjem til
familien i Athen. Oraklet er en hul sten, hvori
der gemte sig en præst, som var expert i dobbelttydige svar, således at Oraklet altid fik ret.
En mente, at Henry burde tage det med hjem,
det ville højne beslutningsprocessen i bestyrelseslokalet.
Efter Delphi kørte vi til Olympia hvor Antonis
også havde fundet et hotel til os. Vi var ude at se
det gamle olympiske anlæg, mere end 2000 år
gammelt, helt fantastisk anlæg kæmpestort og
super flot, der var stil over de gamle grækere.
Vi fik at vide, at alle atleterne dystede nøgne,
det vil helt sikkert fremme interessen for de
kommende lege i Rio, hvis de gamle traditioner
bliver genoptaget.
Lørdag endelig i Tolo sidst på dagen efter dejlig bustur ad snoede skønne veje, de har simpelthen et flot land disse grækere. Vi får bådene
gjort klar og lagt i vandet, så vi er klar til søndag
morgen. Vi har 5 både så 3 mand bliver tilbage,
hver dag og de kan bruge tiden som de har lyst
til, der er masser af muligheder, så ingen behøver at kede sig.
Søndag solen skinner fra en skyfri himmel og
næsten ingen vind, temperatur ca 24 gr. Nu skal
vi ud at ro. Alle har godt med solcreme på og
så afsted, vi tager en rundtur langs kysten på
ca. 36 km virkelig en dejlig tur, undervejs fandt
vil også et vandhul, hvor de serverede kølige
drinks og lidt at spise - skønt. Sidst på dagen
har jeg det hårdt, sveder vildt i den uvante
varme og solcremen svider i øjnene. Nå, men

jeg tænker på, at jeg skal Hjem og Fix. Øllet
dernede hedder Fix og de er ½ liters og dejlige
kolde.
Tolo er en lille by beliggende i en bugt ca. 175
km sydvest for Athen. Man kan ro enten mod
øst eller vest. Hvis du ror mod vest, og følger
kysten, kommer du til en størrer by Nafplio,
som ligger på en halvø og for foden af en meget
høj klippe. På toppen af klippen ligger en gigantisk gammel borg, som i gamle dage var
stort set uindtagelig, hvilket også bevirkede at
Nafplio også har fungeret som hovedstad under en krig mod Osmannerne. Byen har en skøn
waterfront med mange restaurationer og mange
smalle gader at gå på opdagelse i. Der er 10 km
til Nafplio, alt i alt en god dagstur, som mange
benyttede sig af flere gange.
Tager man mod vest kommer man til et på
småbyer, uden navn på mit kort, men mange
steder kan der købes mad og drikke til meget
rimelige priser. Ror man ud på havet ligger
der et på store øer, man dog ikke må gå i land
på. På den ene ø bor der fiskere, som passer et
havbrug og af hensyn til smittefare, vil de ikke
ha tilfældige turister vadende ind og ud af øen.
Den anden ø er fuglereservat, og ror man rundt

VI er oppe på
tangenterne ...

om den kan man opleve en mængde mærkværdige fugle.
Lige ud for Tolo og vores hotel ligge øen Romvi, som også hotellet har taget navn efter. På
Romvi må man gerne gå i land. Øen er ubeboet
og derfor har den et rigt varieret dyre- og planteliv bl.a. findes der skilpadder.
Vi havde en utrolig skøn uge dernede, med
masser af sol og varme, 23 – 25 gr., husk det var
midt i april, og vi fik roet en masse, jeg roede
selv 135 km, mange roede mere, og nogle få
lidt mindre. Vi boede på et dejligt hotel, hvor
maden er utrolig god og personalet er yderst
behjælpsom, ja det kunne bare ikke være bedre.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle deltagere
for en dejlig og oplevelsesrig tur, en særlig tak
til Lise, Allan og Henry, der i fællesskab havde
fået turen op at stå.

Målgruppe og budskaber

design og udformning

elektroniske medier

tryksager

øvrige medier

salg

Bliv inspireret på
www.novagraf.dk

Motiv af Kirkeøen
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Skt. Hans aften ved fjorden
Tekst: Peter Laubek

Med baggrund i sidste års succes havde bestyrelsen forberedt sig på den helt store Skt.
Hans invasion til forspillet på 1. sal, hvortil
aftenens båltaler kulturchef Lis Rom Andersen var inviteret med. Desværre var vejret ikke det bedste, hvilket gav AR folkene
en del udfordringer. Ikke mindst m.h.t. at få
grillen tændt. Sir Henry og formand Holst,
der begge hylder rettidig omhu, havde overdækket dørken på altanen – således grillen
kunne stå i tørvejr foran porten til bådhallen.
Men blæsten går som bekendt frisk over
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Foto: Steen Villadsen

Limfjordens vande – så de herrer måtte finde
en anden løsning. Efter sammenkomsten på
1. sal begav forsamlingen sig til bålpladsen
på Trekanten ved Jernbanebroen, hvor Lis
Rom Andersen holdt årets Skt. Hans tale,
der er gengivet efterfølgende. Som det fremgår af forsidebilledet havde AR formand
Karsten Holst og Ægir husforvalter Carsten
Pedersen kastet deres kærlighed på heksen,
men de måtte nøjes med hende derhjemme.
Søsportsheksen måtte på bålet og blev på
behørig vis sendt til Bloksbjerg.

Båltale
af Lis Rom Andersen
Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde Vi
vil fred her til lands Sankte Hans Sankte Hans
Den skal vindes hvor hjerterne aldrig bliver
tvivlende kolde
I Middelalderen blev kvinder brændt på bålet
hvis de var mistænkte for at forårsage ulykker,
sygdom, dårlig høst eller lignende. Ofte blev
de mistænkte for at være hekse fordi de kunne
forudsige ting, dvs. Hvis de var klogere end andre eller hvis de så anderledes ud - vi ser for
os heksen i Hans og Grethe, en gammel krumbøjet grim kone med en vorte på næsen. Sådan
en kan man godt blive bange for. Nogen steder
var testen på om de var hekse, at de blev smidt
i et mosehul eller i vandet, gik de til bunds var
de ikke hekse, hvis de ikke gik til bunds, ja så
var de hekse og blev brændt - folkestemningen
havde dømt dem og de blev syndebukke for de
ulykker, der ramte deres by eller deres familie.
Vi har brug for syndebukke, og har vi ikke nogen at skyde skylden på når vi bliver ramt af
ulykker, så finder vi nogen. I vore dage er det
knap så dramatisk, syndebukkene bliver ikke
brændt på bålet, men udstødte eller uønskede
af fællesskaber, familien, nabolaget, arbejdspladsen, eller landet.
Mennesker bliver syge af at være uønskede,
udstødte, ikke være med i fællesskaber, de bliver isolerede, ensomme og bukker under for
manglen på kontakt, manglen på at være med
der hvor andre er. Roklubberne her på vejen er
overordentligt stærke fællesskaber, nogen har
været her i 130 år, andre runder 100 år netop i
år og de øvrige har også mange år på bagen, 7075 år. Gennem årene har der udviklet sig mange
traditioner, denne fælles Sankt Hans Aften er
en af dem. Det er sprællevende klubber med
medlemstilgang og fornyelse - ikke mindst i de
senere år, hvor universitetsroning er blevet et
hit, Aalborg Roklub var indstillet til danskernes
idrætspris, og der blev sat verdensrekord i ergometerroning. For første gang i 100 år er der
kvinder i Aalborg Roklub. Til lykke med det.
Disse stærke fællesskaber med stolte traditioner
har vist, at vi godt kan lukke andre ind i fællesskaberne, at vi godt kan være åbne overfor
nogen der ikke ligner os selv, måske endda nogen, der ikke taler vores sprog, uden at vi mis-

ter vores unikke særpræg. vi kan godt rumme
at vores traditioner bliver udfordrede af mennesker med andre værdier og andre ressourcer,
der også bare gerne vil være med. Vi kan godt
tage unge ind og de vil gerne være frivillige i
idrætsforeninger og blandt spejderne selv om
tidens trend er fitnesscentre, hvor man betaler
sig fra det hele.
Med dette glædesblus hylder vi sommeren,
sammenholdet, samværet, den fri udfoldelse,
den fredelige kappestrid, sameksistens og fællesskabet. Vi vil med glæde bidrage til at vores
klubliv ikke er en lukket fest, men en fest, hvor
alle er inviteret med.
Gennem mere end 100 år har foreningerne her
på vejen vist, at hjerterne aldrig bliver tvivlende
kolde - at den skønneste krans er bunden af
hjerter så varme, så glade.

God midsommer!
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Formiddagsroerne bænket ved
Sundby-Hvorup Sejklub.

Under spisningen blev vi underholdt af Bent
Bog, der stod for grundlovstalen.

Tak for en go’ Grundlovstur
Tekst og foto: Carl Emil Heidemann, Henning Andersen og Bent Christensen

Formiddagsroerne aftalte, at vi ville fejre vor
grundlov et par dage før selve grundlovsdagen,
nemlig torsdag, den 2. juni 2016.
Vi stillede alle forventningsfulde op i roklubben
tidlig torsdag morgen. Erik Rødbro havde sørget for indkøb af morgenbrød og Steff lavede
kaffe på kanden.
Kl. 09.00 var vi klar til afsejling til SundbyHvorup sejlklub. Som et godt tilbud havde
Leif taget motorbåden på vandet, og han fik
Carl Emil med som gast. Erik Jensen tog en
styrmandspost, idet der var gået kludder i vor
sammentælling m.h.t. antallet af rogaster. Henning tog kaffe m.v. ombord i sin Volvo og fik
selskab af klubbens nr 1: Torben. Besætningen
på Volvo’en fik rofolket sendt afsted og Torben
og Henning satte kursen mod Nr. Sundby.
Nu er Nr. Sundby jo ikke så lille - og hvad skete
der: vi kunne ikke finde vejen ned til havnen.
En vejmand mente, at vi skulle via lufthavnen,
hvilket vi nu ikke rigtig forstod. Efter flere forsøg med at finde vejen, måtte vi ringe til skipperen på motorbåden: kom tilbage til roklubben og hente morgenkaffen m.v.. Skipper lå og

ventede på Volvo’en - Carl Emil havde travlt
med sætte håret efter den hårde fart tilbage til
roklubben. Morgenbrød m.v. blev læsset ombord og Torben indtog bagsædet i motorbåden.
Fuld gas igen med skumsprøjt på den nye mand
i båden.
Volvochaufføren satte sig stille og roligt på
bænken i roklubben - fandt sin mobil frem. Der
var løsningen: han havde ikke tænkt på denne
mulighed ovre i Nr. Sundby - han fandt jo vejen
til havnen. Kursen blev sat påny og han nåede
sandelig kaffen sammen med alle de lystige
rosvende.
Stemningen var høj, idet den gode bitter blev
sendt rundt flere gange.
Nu var det på tide, at vende hjem igen. En lokal
sejler i havnen mente, at man skulle vente lidt
for det trak noget op i syd. Nej, nej - vi skal
hjemad nu - man står imod. Efter nogle øjeblikke lukkede himlens porte op og alle blev
grundig våde.
Man nåede hjem til rokubben for at aftage det
våde tøj - komme i bad og derefter gøre klar
til grillmad m.v. Der var indkøbt til den store
guldmedalje -Torkild sørgede for kød m.v. Leif havde kreareret salatskål så flot - Arne den
lækreste dessert.

Kære venner
Moses steg ned ad trappen, efterfulgt af
messedreng Kaj Erik med 3 kilo bibel i
favnen. Han genfortalte “Dansen om Guldkalven” fra Anden bog og efterfulgtes af
Daniel, som tolkede skriften på væggen:
MENE MENE TEKEL UFARSIN. Farligt og
ved-kommende stof. Pengene og magten blev

fortsat ålet i Holbergs epistel om indsamlingen af guld i Rom for at ruste op mod Hannibal - og da faren drev over, måtte kvinderne
tilbageholde deres gunst for at få smykkerne
igen. Uha Uha. Af hensyn til Erik Rødbro
kom et vers på Thybomål om at levefoden stiger hele tiden trods alle ulykker og der blev
sluttet i fred og gammen med Kierkegaards
tolkning af Liljerne på marken, for hvad er
gods og guld i forhold til dem??
Sidst på eftermiddagen sluttede dagen - alle
var godt mætte og trængte til at komme hjem
til et lille hvil.

Vi glæder os allerede til næste
års grundlovtur.

Formiddagsroernes “talknuser” og rundturschauffør Henning Andersen forsøger at ramme
grillkullenes antændelsestemperatur.

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
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Med sikker fodfæste på Jørgen Haugen Sørensens skulptur “Sten  til de andre” og via en
råber affyrede redaktøren årets grundlovstale
mod den kulturhungrende forsamling af rosvende
og pårørende.

I vikingern es kø lvand
Tekst og foto: Peter Laubek

Team Torsdag havde i år henlagt Grundlovsturen til Voer å. Big Blade blev skiftet ud med
padle. Voersaa Bådudlejning afleverede 9 kanoer ved Fæbroen, der ligger mellem Præstbro
og Voersaa, tæt ved Rugtved Slotsbanke og så
blev, der roet medstrøms ad åen gennem Rugtved Skov, og ud mod Kattegat. Voer å, der er
den største å i Vendsyssel, der har sit udløb i
havet , var forbavsende vandrig, med masser af
forhindringer i form af væltede træer og sten.
Den gamle råstofmand fra amtet Bent Mølgaard mente, at det var skandaløst at kommunen
ikke sørgede for, at bringe orden i det rod. Det
var aldrig sket, da amtet varetog tilsynet med
nordjyllands vandløb. Andre tog det som en
udfordring og kæmpede sig gennem forhindringerne på Vendsyssels Amazonas, med de
høje skrænter, bevokset med de nyudsprungne
ansee-lige bøge – og egetræer, der hvælver sig

over åen. Ruth Futtrup var ligefrem i opløftet
stemning efter kanoturen – hun modtog sågar
ros fra Hans for splendid padling. Erik Myrhøj
og Vagn Thidemann blev sendt i forvejen for
at finde en hensigtmæssig landingsplads, hvor
mandskaberne kunne holde et tiltrængt hvil.
Stedet blev Voersaa Kro`s gamle festplads,
hvor den legendariske viking og sørøver Knud
Søhane havde haft sin havn. Inden konvojen
nåede ned til Voersaa passeredes på styrbords
side gården Voersaa Krog, hvor brygger Jacobsens far Jacob Jensen havde boet. En kendsgerning, der i 1998 fik Carlbergfondet til at
skænke Voersaa by en smuk granitskulptur
af kunstneren Jørgen Haugen Sørensen. Der
roedes herefter ud til den nye havn i Voersaa,
hvor der var landgang. Der var mulighed for at
trave ud på den lange havnemole og nyde den
vide udsigt over Kattegat, man kunne også gå
på ravjagt i lagunen syd for havnen, endelig var
der lejlighed til at bestige fugletårnet og studere fuglelivet omkring åudløbet og det store
Voersaa – Stensnæs Vildtreservat, hvor der
var chance for at se klyder, havterner, viber og
mange af de mere sjældne vadefugle. Så blev
det tid til årets Grundlovstale, der traditionen
tro blev varetaget af duoen Jørgen Hyhne, der
sikrede, at splitflaget vajede og redaktøren, der
blev udstyret med råber. Selvfølgelig omtaltes
Frederik Folkekær, alias Frederik den 7., der

Velkommen til overfladen, med disse ord blev
Aalborg Freja’s udsendte landkrabbe hevet på
land af Ole K. m.fl.
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satte sit navn under Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849, men årets hovedtema var
Vikingetiden. De mange rosvende med koner,
kærester og samlevere var efter grundlovstalen
ikke i tvivl om, at Voersaa er et af de få danske navne som har opnået international berømmelse. Et barnebarn af Voersaa`s førstelærer
med navnet J.J.A.Worsaae, var manden, der
opfandt vikingerne. Worsaae, der var en verdensstjerne indenfor oldtidsforskningen i 1800
tallet, indførte begreberne Viking og Vikingetid
(Læs Weekendavisen 21. april 2016). Forsamlingen hørte bl.a. at Worsaae fik lov at grave
i Gorm den Gamles høj i Jelling. Man hørte
om hvorledes Worsaae`s farfar var en strandet
spansk skibskaptajn, der på grund af gensidige
tilbøjeligheder mellem ham og førstelærerens
skønne datter, resulterede i en eksotisk udseende søn. At historien inspirerede såvel Carit
Etlar som H.C.Andersen til at skrive henholdvis
Smuglerens søn og Historien fra Klitten o.s.v.
Efter
denne
dannelsesmæssige
opladning roede mandskaberne modstrøms op til
Åcafeen, som ligger overfor den gamle krogrund, der hvor landevejen krydser Voer å. Her
skulle det vise sig, at en deltagende bolværksmatros fra Aalborg Freja ikke havde styr på
landgangen, han missede fast grund under
fødderne og forsvandt ned i åen. Umiddelbart
efter kunne hans romakker – en erfaren ropige
fra ADR byde ham velkommen til overfladen
og han blev bragt flot uden skader. Alle 9 besætninger kunne herefter sætte sig til bords og
chefen for Åcafeen og Voersaa Bådudlejning
Johnny Olsen kunne byde velkommen. Herefter
blev der serveret den lækreste grillmad i form
af norsk lammekød, mørt oksekød og svinekød,
hertil dejlig kartoffelsalat , grøn salatblanding
og varme flutes samt øl, vin og vand med den
skønneste udsigt til Voer å.
Det blev til et par hyggelige timer på den nye
terrasse ved Åcafeen, hvor værten Johnny
Olsen, tidligere militærmand, kunne under-

holde med, at da han var ung soldat, var han
under AR`s cheftræner Bjarne Pedersens kommando. Ikke nok med det – også dengang ekselerede Pedersen i at hæve smertegrænsen hos
soldaterne i korpset. Johnny kunne berette, at
efter en strabadserende øvelse var kompagniet
dødtrætte nået hjem til kasernen. Der hændte
det, at gutterne ikke lige fulgte den ordre Pedersen havde givet. Konsekvens - en kilometerlang røvtur med 35 kg. på ryggen. Så
kunne de lære det.
Team Torsdags veloplagte formand Steen Villadsen holdt en kort afsluttende tale, og derefter
gik turen retur til Aalborg. Igen et fint Team
Torsdag arrangement sammen med rosvendene
og Team Torsdags skønne kvindelige tilbehør.

Team Torsdag forsamlet til frokost på den nye
terrasse ved Aacafeen i Voersaa.
AALBORG ROKLUB
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Stor deltagelse fra Aalborg Roklub
ved Sorø Regatta 2016

Aalborg Roklub med i stor
international ro-regatta i Kina
Klubbens universitetsotter
skal ro imod nogle af verdens
stærkeste universitetsotter
mandskaber.
Tekst: Frank R. Sørensen
Foto: Privat

Universitetsroningen i Aalborg Roklub er nu
nået ud over Europas grænser med deltagelse
i Xinjin International Regatta i Kina, hvor de
bedste universitetsottere fra hele verden sætter
hinanden stævne, fra den 26. juli til 1. august.
Det er Danske Studenters Roklub, DSR, der
normalt har kontakt til denne regatta og har deltaget nogle gange, men i år har DSR valgt, ikke
at deltage og har givet indbydelsen videre til
cheftræner Bjarne Pedersen i Aalborg Roklub
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På billedet ses de otte roere der skal forsvare de
danske farver ved den internationale Xinjin Regatta i Kina. På billedet mangler Aalborg Roklubs
formand Karsten Holt, Christina lind Donstrup og
cox. Jeppe Andy Jægerslund. Privatfoto.

som en anerkendelse for det store stykke arbejde han og klubben har udført for igen at få universitetsroningen på landkortet.
Det er Kina der inviterer samtlige roere og
betaler alt vedrørende rejse, forplejning og
regattaen, der kun er for ottermandskaber, så
roteamet fra Aalborg Roklub kan ganske roligt
lade muldvarpen holde ferie.
Det foreløbige program for turen viser da også
at invitationen primært er for at vise Kina frem
for den store verden og her er romatchen en god
løftestang.
Aalborg Roklub drager af sted den 25. juli
med et ottermandskab samt to officials, klubbens formand Karsten Holt samt Christina Lind
Donstrup. Ottermandskabet består af Christian
Hauge Andersen, Anders Boutrup Pedersen,
Esben Bach-Sørensen, Esben Ravn, Simon
Staal, Dan Dodensig Christensen, Troels Danielsen, Mikkel Paetau med Jeppe Andy
Jægerslund som cox. Delegationen er retur i
Aalborg igen den 1. august.

Aalborg roerne opnåede gode
resultater og gav konkurrenterne kamp til stregen.
Tekst: Frank R. Sørensen

Årets Sorø Regatta på Sorø Sø lørdag den 2.
og søndag den 3. juli vil blive husket som en
af de største kaproninger nogen sinde med
flere hundrede forventningsfulde kaproere i
alle aldre. Sorø Regattaen der i år havde sin
89. sæson er nordens største junior regatta,
med mange deltagende hold fra såvel Norge
og Sverige.
Aalborg Roklub stillede op med et, ikke kun
talstærkt mandskab, men også et mandskab
der var velforberedte og sultne efter de ædle
metaller. Konkurrencen var hård så sulten
blev ikke helt stillet, guldet var der andre der
løb, eller roede med.
Her er nogle finaleresultater, hvor der var
deltagelse af Aalborg Roklub hold.

M4- A finale 2000 m
AR1 blev nr. 4 i tiden 6.57.64 ved
Chr. Hauge – Troels Dalgaard Danielsen –
Jonas Svane og Mikkel Paetau.
AR/Holstebro blev nr. 5 i tiden 7.21.90 ved
Aske Petersen – Markus Schelske – Mathias
Brønd Sørensen og Dan Dodensig Kristensen.
Vindertiden 6.34.65

Louise Karer som (cox)
Vindertiden var 5.55.67

M4- Sen. A finale 2000 m
AR I blev nr. 4 I tiden 6.43.10 foran Lemvig
og Odense Roklub ved
Simon Staal Nielsen - Esben Bach-Sørensen Anders Boutrup Petersen og Esben Ravn
Her blev vindertiden 6.09.22

M4- herrer A finale 2000 m
AR II blev nr. 5 i tiden 6.52.79
Nicolaj Winther - Markus Schelske - Mathias
Brønd Sørensen og Dan Dodensig Kristensen
AR I blev nr. 6 i tiden 6.54.71 ved
Christian Hauge - Troels Dalgaard Danielsen Jonas Svane og Mikkel Paetau
Her blev vindertiden roet på 6.20.17

M8+ alle klasser A finale 2000 m
AR I blev nr. 3 foran Odense Roklub i tiden
6.11.25 ved
Christian Hauge - Troels Dalgaard Danielsen
- Jonas Svane - Markus Schelske - Mathias
Brønd Sørensen - Mikkel Paetau - Nicolaj
Winther - Dan Dodensig Kristensen med Mette
Louise Karer som (cox)
I dette løb blev vindertiden roet på 5.50.53
Vel roet og tillykke med resultaterne

M8+ alle klasser A finale 2000 m
AR/Holstebro blev nr. 2 i tiden 6.22.95 foran
Odense med 7.11.39 ved
Christian Hauge - Troels Dalgaard Danielsen
- Jonas Svane - Markus Schelske - Mathias
Brønd Sørensen - Mikkel Paetau - Aske Petersen - Dan Dodensig Kristensen med Mette
AALBORG ROKLUB
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Runde fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker hermed
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte
medlemmer:

75 år:
Henning Andersen 23. september
65 år:
Søren Borgstrøm-Hansen
7. august
75 år:
Anders Emil Dancher 5. juli

- vi si’r tillykke

for rokammerater, der døjer med alderens gebrækkeligheder. På vagt overfor misbrug af
styrmandspligten – udregner procenter for de
enkelte styrmandsaktiviteter.
Selv for Henning kan det ske, at det indbyggede
kompas svigter. Her på det seneste, nemlig i
forbindelse med Grundlovsturen, forestod Henning planlægning, indkøb af proviant og transportøropgaven med egen bil til levering af proviant i Sundby Hvorup Sejlklub, der var målet
for Formiddagsroernes Grundlovstur. Der var
ingen logisk forklaring på hvorfor Henning
drønede det halve Vendsyssel rundt, med besøg
på flyvestationen, Vadum m.v. inden han fandt
vejen til Sundby Hvorup Sejlklub. Ingen tvivl
om, at det skyldes misvisning på kompasset.
Hennings hjælpsomhed er bekendt. Det gælder,
både når klubben kalder og i det daglige samvær med rokammeraterne, hvor Henning med
sin jyske lune er med til at præge den gode
stemning på såvel roturene, som det sociale
samvær på land.

Stort tillykke fraFormiddagsroerne

Henning
Andersen
75 år
Formiddagsroernes superaktive modelbygger,
tal - og procentknuser, motorcykelentusiast
og meget mere, runder den 23. september 75
år. Modeller af bl.a. tog og skibe genskabes til
mindste detalje. For en 3 år siden var Henry og
Henning en tur i København for at besigtige
havenes gigant, verdens største containerskib ,
Mærsk Lines Triple – E Majestic Mærsk. Lego
havde netop fremstillet et byggesæt til fremstilling af en Triple . E båd med mere end halvanden tusind klodser. En udfordring Henning
selvfølgelig tog op. Vanskelige modelopgaver
indenfor transportsektoren udfordrer Henning
og gengives med begejstring.
Hennings første kontakt til klubben skete gennem vor gamle leder af ungdomsafdelingen,
kredsformand og æresmedlem Poul Erik Ehlers, for hvem Henning var bankrådgiver. Ehlers havde hurtigt spottet, at der kunne blive
en rigtig god aalborgroer ud af Henning. Her
20 – 25 år efter har vi erfaret, at Ehlers så
rigtigt. For formiddagsroerne virker Henning
som en faderskikkelse, altid betænksom over-

20 AALBORG ROKLUB

MINDEORD:

Peter Urfe

tiden i Frankrig var han altid en fin bådfælle.
I 2008 afmønstrede Peter, da prostatacanceren
blev fysisk for tung, men musikken førte til,
at Peter fortsat kom ofte i AR. Fra skoletiden
havde han dyrket guitarspil både rytmisk og
klassisk. Hans kunstneriske åre forgrenede sig
til flere felter, så han beherskede oliemaleriet
såvel som croquis. I køkkenet var han ganske
gastronomisk.
Jazzen i AR startede med en trio, der spillede
ved ti-to-holdets vintersamling og GARfesten
om efteråret. Flere musikere kom ud af skabene
i AR. Trioen blev til kvintet og nu AR Swing
& Jazz Band. Peter var en inspirerende kraft i
udviklingen og et skattet medlem af AR Swing
& Jazz Band. Med sit sublime akkompagnement i rytmegruppen og ekvilibristiske solospil
tilførte Peter bandet sound og spilleglæde. På
trods af svigtende kræfter de sidste år, deltog
Peter ved øvninger om morgenen og jazzaftener
i AR, indtil han måtte melde fra i januar i år.
Peters glæde over samværet - både med Bitte
og den øvrige familie derhjemme og kammeraterne i AR - varmede os alle. De nybagte
brunsvigere og andet velsmagende bagværk,
som Peter diskede op med ligger stadig og ulmer i smagsløgene.
Som læge havde Peter i mange år sin daglige
gang på sygehuset. Den sidste tid var Peter
selv patienten. Hjemmeplejen og Palliative
Team ydede en smuk indsats. Peter bar sin lod
med værdighed og modtog fra midten af april
i Hospice kærlig pleje og ro, til han fredeligt
gik herfra.
Velroet må vi sige. En sjælden fin mand helt
gennem. Til september arrangerer AR Swing
& Jazz Band en mindekoncert for Peter til ære
for de mange gode timer og minder, han gav
bandet.
Æret være Peters minde.
på vegne af rokammerater og
AR Swing & Jazz Band
Axel Luther, Bent Christensen,
Erik Myrhøj og Oluf Jørgensen

I begyndelsen af 1960erne fik Peter sig et par
vabler i Aarhus Studenterroklub. Peter nåede
i havn i Aalborg, men fandt ikke AR med det
samme. En del somre søgte Peter efter vindøjet
som jollegast på Limfjorden, før han i starten
af 00-erne endelig i AR ret kunne glædes over
go'motion. Peter ydede sit ved åren på ti-to-holdet og med sjælens courtoisie plejet i ungdoms-

g at i gamle dage herskede der et særdeles
smukt forhold mellem kvinder, der var interesseret i roning og herrerne fra Aalborg Roklub.
Da 2 friske unge kvinder frøken Leonora Berglind og frøken Anna Pingel i 1915 fik interesse for roning udlånte Aalborg Roklub en båd
til de damer og roinstruktør og danselærer K.
Kristensen, der var medlem af AR, varetog undervisningen af de 2 raske kvinder, der således
var Aalborgs første kvindelige ”Kaniner”. De
2 kvinder fik så stor interesse for rosporten, at
de allerede samme år forespurgte om kvinder
kunne optages i AR. Aalborg Roklubs daværende formand, direktør Kristian Christensen, manden på bronzerelieffet i hallen,
svarede med en skrivelse af 29. juni 1915, at AR
ikke så nogen udvej for optagelse af kvinder i
klubben, men tilbød galant at stille klubbens
både til disposition et par timer nogle dage om
ugen under ledelse af klubbens lærer K. Kristensen. Resultatet blev, at de 2 raske ”Kvindelige Kaniner” var initiativtagere til stiftelse
af Aalborg Dame Roklub. Søndag den 3. september 1916 kunne ADR`s første formand Leonora Berglind byde velkommen ved indvielsen
af dameroklubbens nye bådehus, der lå udfor
nuværende Badehusvej. Ved indvielsen holdt
AR`s legendariske formand K.Christensen en
længere tale og omtalte rosporten som den
gavnligste af alle sportsgrene. ADR var dengang den eneste selvstændige dameroklub
udenfor København. Den betydning Aalborg
Roklub, dens leder, trænerstab og medlemmer
tidligere havde for ADR er aftaget stærkt de
senere år. I dag er selvstændigheden fremherskende i ADR. Når 100 års festen fejres vil
det ske uden belevne og galante rosvende fra
AR i landgangstøj. Vi er stadig nogle gamle
roere, der mindes den fælles jubilæumsfest i
det gamle Kilden den 3. september 1966, altså
for 50 år siden, hvor rosvendene sang: Så mangen roer sin viv har funden i naboklubben, hos
ADR. Halvtreds år er nu hos dig henrunden, for
naboskabet vi takker jer. Hertil svarede de syngende ”Harper fra ADR” : Den tak vi hermed
vil returnere så godt som nu en flok piger kan.
Må vi beskedent blot konstatere, at vi er flere
foruden mand. Det er klart, den opfordring blev
selvfølgelig fulgt op af rosvendene fra AR .
AALBORG ROKLUB
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g at ved gentagne lejligheder har vi ved
selvsyn konstateret, at rosvendene ved hjælp af
sprit, gasbrændere o.l. kæmper for at få antændt
grill – kullene. En af klubbens erfarne maskinmestre John Terp erindrer om en basisviden,
der indlærtes på Brandskolen. Brand breder sig
opad i sekunder, og til siden i minutter og nedad
i timer. En viden, der er værd at benytte sig af
fremover, når grillen skal tændes
g at vor husforvalter Sir Henry var tilmeldt
turen: ”Fuur rundt” i lørdags. Det blæste en
pelikan men den skrappe kvindelige formand
fra Skive roklub kommanderede alle i bådene.
Henry fik 2 damer i sin 2’er. Stemningen var
høj fra start, og Henry glædede sig over at være
fri for den normale mandehørm i roklubben.
Vi ved ikke, om han har pisket kvinderne for
hårdt for det korte af det lange er besætningen
blev træt, endda meget træt. Henry måtte derfor styre til land og tilkalde et nyt mandskab,
der kunne ro båden videre. Henry blev som den
galante mand i land hos kvinderne og sørgede
for, at de alle vendte tilbage til roklubben i
uskadt stand. I Skagen havde de Lars Kruuse i
Aalborg Roklub har vi Henry Kruuse.
g at hvis I skulle forvilde Jer ud i Aalborg Storcenter, så kig ind i restaurant Bord 1 på Centertorvet. I loftet hænger 2 af Aalborg Roklubs
gamle outriggere Kringeling og Skjold. På
væggen er netop ophængt en stor samling af

Det kan være svært for
dig at vurdere hvilken

billeder fra Aalborg Roklub fra 60 og 70 erne.
Skulle I finde på at spise frokost på stedet, så
undlad ikke at blade menuplanen igennem.
Forrest vil I se et nydeligt billede af klubbens
nuværende medlem nr. 1 Torben Broe med
høj cigarføring, roende i 2 åres inrigger sammen med slagtermester Poul Robert Nielsen,
kaldet Nitte, på vej til Trøstens Bolig ved åen
i Birkelse. Bagest i menuplanen kan I læse historien bag navnet Kringeling. Redaktionen har
foreslået restauratøren, at navnet Bord 1 burde
ændres til ”Cafe Kringeling”, men mødte ingen
forståelse.
g at nu 50 år efter må vi konstatere , at det
er nye tider. Det tager vi i Aalborg Roklub til
efterretning, men vi er stadig galante, kipper
med flaget og ønsker ”Harperne” fra ADR stort
tillykke med 100 års jubilæet og håber ikke, der
bliver noget med slingersen i valsen, når der
festes og danses på Bakken.

KIG IND og få gode råd
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

g at i et interview i Dagbladet Nordjylland i

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
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1924 med ADR`s daværende formand lød det
således: Jeg er modstander af kaproning siger
frk. Berglind.” Det er alt for anstrengende for
kvinder, tænk al den træning, der skal til. Og
ser det ikke rædsomt ud at se de sveddryppende
kvinder næsten ligge ned i båden – så er roning
en grim sport o.s.v.”. Det var i samme periode, at det forlød, at kvinder, der dyrkede roning fik store hænder. Holdninger og uvidenhed som tiden også er løbet fra – her kan vi sige
heldigvis.
g at bladets redaktør Peter Laubek gerne vil
være med alle steder og deltage i alt, men tiden
kan være knap, så hvad gør redaktøren så? Han
dobbeltbooker bare selv om flyveturen til reunien af gamle AR-roere i Spanien var bestilt
og betalt, så kan man godt tilmelde sig Team
Torsdags weekendtur til Silkeborg 1. og 2.
oktober. John T. Terp måtte lige meddele Peter,
at han ikke kan være to steder på samme tid.
AALBORG ROKLUB
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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

Trafikstyring

Glostrup:

Entreprise

Fabriksparken 56
DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

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, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

- vi ses til fødselsdagsfrokosten
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

