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AllAn Pedersen
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Bestyrelsesmedlem: 
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JOnAs svAne
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Mobil: 2373 7514
JonasSvane@
AalborgRoklub.dk

 

BESTYRELSEN:

MaTERiEL:

Gamle Aalborg Roere: 
FrAnK r. sØrensen
akeljevej 4 
9310 Vodskov 
2924 9077 
franksor@stofanet.dk

GaR:

Søsportsvej 8 
9000  aalborg 
Tlf.: 9812 6719

mail@aalborgroklub.dk

www.aalborgroklub.dk

giro: 9 46 11 59

aaLBORG
ROKLUB:

Næste roblad udkommer i september måned - deadline 15. august

MEDLEMSBLaD:
PeTer lAUbeK
Ansvarshavende:
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

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 “afsend-
erens” navn, så det er tydeligt hvis 
mening, der gengives. 

TrYK:
NOVagRaF a/s
lyngvej 3 . 900 aalborg
www.novagraf.dk
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Roaktiviteterne kører på vågeblus netop nu 
grundet sommerferien. Det er jo dejligt med 
en lille pause – specielt når der har været 
mange aktiviteter. 
Mange af klubbens medlemmer har benyttet 
lejligheden til at drage udenlands. 2 hold har 
været i Marstrand Sverige, hvor bl.a. RO-
Rejsebureauet Lis & Allan præsterede at have 
47 deltagere !!! Imponerende. Netop nu hvor 
disse linier skrives er Team888 i Serbien for 
at deltage i European University Champion-
ship. 
Samme hold skulle netop nu have deltaget i 
Universitetsregatta i Kina i lighed med sidste 
år. Grundet eksamensræs og regattaer i øvrigt 
har vi overdraget pladsen til vores gode sam-
arbejdspartner SDU (Syddansk Universitet). 
Vi ønsker holdet en rigtig god og oplevelses-
rig tur. 
Som det er de fleste bekendt, har der netop 
været afholdt DGI Landsstævne i Aalborg 
med ca 27.000 deltagere. Vi var naturligvis 
repræsenteret ved åbningen af stævnet. 
Roklubberne bidrog med ”Den Sejlende Pa-
rade”. Udover mange robåde deltog ca 70 ka-
jakker og 20 sejlbåde. Det blev et forholdsvis 
prægtigt skue – forholdsvis fordi regnen ikke 
skånede deltagerne, som var gennemblødte 
allerede inden starten. Vi rejste årer for dron-
ningen – og sluttede vores deltagelse af med 
at rejse årer for Kongeskibet Dannebrog – der 
kvitterede med at kippe med flaget. Vi deltog 
med vores KAP67-Otterhold samt 3 inriggere 
– i alt 22 mand.
Grundet dette landsstævne valgte vi - ikke at 
afholde Universitetsrace på Limfjorden i år. 
Eventet ville være druknet i sejlskibe og ak-
tiviteter i øvrigt.
Det gjorde årets Skt. Hans aften til gengæld 
ikke. De fremmødte havde den traditionelle 
dejlige aften med grillen på fuld blus. Årets 
båltaler var byrådsmedlem Jørgen Hein. Se 
tillige omtalen af arrangementet andetsteds i 
bladet.

Medlemmer af andre roklubber har fået 
øjnene op for vort herlige rofarvand. Således 
har både Middelfart Roklub med 12 roere 
og Hamburger Ruderclub med 3 roere meldt 
sin ankomst i juli måned – med overnatning 
i vores formandsbolig – og telte på græsset.
Efter sommerferien venter nye aktiviteter. Vi 
afholder ny roskole den 12. og 13. august. 
Har man ”egnede emner”, er man som altid 
velkommen til at tage disse med i klubben. 
Tilmelding kan foretages via vores hjemme-
side.
Lørdag, den 26. august venter vores fødsels-
dagsfrokost nummer 131. Jeg er sikker på, 
at der venter os endnu en herlig dag i vores 
splendid roklub, hvor vi skal fejre hele 25 ju-
bilarer (heraf 2 med hele 55 års jubilæum !!!) 
samt uddele Schøllepokalen til et medlem, der 
har ydet en stor indsats for roklubben. Så sæt 
stort kryds i kalenderen og på den ophængte 
tilmeldingsliste på klubbens opslagstavle.
Formodentlig i september afholder vi kort-
tursstyrmandskursus (havnestyrmand). Vi 
overvejer at åbne for deltagelse af allerede 
uddannede styrmænd, da vi har modtaget rap-
porter om tillægninger af en karakter, der ikke 
egner sig for gengivelse på tryk! Så et opda-
teringskursus er måske på sin plads.
Inden vi kommer så langt er der rig mulighed 
for ro-motion. Fat årerne og nyd det gode 
kammeratlige samvær på Limfjordens vande 
(eller under andre himmelstrøg).
Husk nu at holde øje med mails og klubbens 
hjemmeside – og mød op og deltag i herlig-
hederne. 
Medlemmer, samarbejdspartnere, 
annoncører og sponsorer ønskes 
en fortsat god sommer.
 Ro motion 
 ER go’ motion !

 Vi ses i klubben...
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 12.-13. sommer Roskole 2017
 26. Aalborg Roklub fylder 131 år

 30. Løvfaldstur - Aalborg

 7. GAR Efterårsfest med ledsager

 Af Jens Brandt

 Kilometer  20.858
 gæste-km 1.250
 Km ialt 19.608
 gennemsnit  161,69
 antal roere  129

Flere oplysninger på opslagstavlen 
og www.aalborgroklub.dk

 august:

aktivitets
kalender

 september:

FællesroNiNg 
hver mandag og onsdag kl. 17:00-19.00 

samt lørdag kl. 09:00-11.00
Så mød nye som gamle rokammerater, 
få sved på panden og kom i form ved at 
møde omklædt i bådhallen.

 MotioNsturNeriNg - juni:

 oktober:

alborg roklub 
 

Vi afholder

Fødselsdags-
Frokost

lørdag 26. august 
med følgende 

program:
Kl. 09.00 MORgENKaFFE  
 med efterfølgende   
 mulighed for en frisk  
 rotur

Kl. 12.30 BÅDEDÅB 
Kl. 13.00 FØDsElsDags- 
 FROKOst 
 og hvad deraf følger

 Menu: 
 sKiPPER-
 laBsKOVs
HusK:  Tilmelding på opslags-  
 tavlen eller send en mail  
 til et  bestyrelsesmedlem.

131år

- og stadig still going strong...131 år

Grundet sommerferie er
Jazz-aFTEN
I julI oG auGust

aFLYST
ar – swing & Jazz band
spiller igen op til en hygge-

aften 5. september 
i klubhuset på søsportsvej.



Af Karsten Holt

Der var dækket op efter alle kunstens regler i 
opholdsstuen. Både husforvalteren og grillen 
var tændt og klar – til at modtage klubbens 
medlemmer, familie og venner til den tradi-
tionsrige Skt. Hans aften – der jo indebærer 
medbragt grillmad og godt humør. Mange 
medlemmer holdt traditionen i hævd.
Denne aften – som de forrige mange – blev 
arrangeret af ADR (der er autoriseret hek-
seleverandør), Roklubben Ægir (der arran-
gerer bålet) og Aalborg Roklub (der leverer 
båltaleren og højttaler-anlægget). Alle fore-
ningerne på Søsportsvej var naturligvis invi-

teret til at deltage ved bålafbrændingen.
Som noget nyt havde vi fået en henven-
delse fra Vor Frue Kirke, der gerne ville 
bidrage med kor-sang. (Så var forsangeren 
også på plads). Det med koret blev dog ved 
ønsketænkningen, idet kun præsten og en 
guitarspillende og velsyngende menigheds-
medlem mødte frem. Vi glæder os til en større 
deltagelse fra den kant.
Årets båltaler var byrådsmedlem Jørgen 
Hein, som leverede en rigtig god og med-
rivende tale. 
Stadig flere finder vej til Trekanten ved ar-
rangementet. Er det mon Kulturbroen, der 
bidrager til stadig større folkemængde?

sankthans- 
aften 2017



Vellykket 
gar aften 

Tekst og foto: Peter Laubek

Tirsdag den 6. juni løb 1. GAR arrangement 
af stablen med den nye formand. Det skulle 
vise sig, at være en rigtig god ide, at slå den 
månedlige jazzaften sammen med foredrag 
om det glade Aalborg.
GAR formand Frank Rainer Sørensen alias 
Francis havde inviteret sin nabo i Vodskov   
Jørgen Scheving til at komme og causere om 
Det Glade Aalborg. 
Et halvt hundrede fremmødte kunne starte 
aftenen med indtagelsen af det af Jørnn Ber-
telsen fremskaffede overdådige Tapasbord. 
Som vanligt når Jørnn løser en opgave – så 
sker det med stil. Alle uden undtagelse roste 
denne del af arrangementet. Måske skulle der 
have været lidt mere brød. 

Foredragsholderen spottede straks en af sine 
klassekammerater fra Klostermarkskolen, 
nemlig Helge Foss. Det betød uden tvivl, at 
han fik en god sparringspartner vedr. aftenens 
emne.

Jørgen Scheving startede sit foredrag med at 
stille spørgsmålet: ”Hvad hedder det første 
sted, man møder, når man kommer syd-
fra og kører ind i Det glade Aalborg?” In-
gen var i tvivl – Kilden. Så vældede det op 
med minder om kunstnere og orkestre, der 
gennem årene havde optrådt i det smukke 
Kilden. Josephine Baker med bananskørt, 
Teddy Pedersen, Winstrup Olesen og mange 
flere. De fleste havde været til matine i 
Kilden, og minderne myldrede frem.  For-
samlingen glemte helt, at aftenens arrangør 
GAR selv blev stiftet i Kilden den 3. juni 
1935. Det var den gang betegnelsen G.A.R. 
stod for Giv Aldrig Ret. Og samtlige GAR 
medlemmer i tilfælde af dødsfald havde ret 
til gratis bisættelse fra ”Bror Kalles Kapel”.
 Herefter var foredraget bygget op som en 
byvandring rundt i det centrale Aalborg med 
opremsning af byens værtshuse og danse-
steder. Her var der sandelig tale om stedkend-
te tilhørere.  Det skulle vise sig, at klubbens 
medlem nummer 1, Torben Broe  virkelig 

Foredragsholder Jørgen Scheving fortalte 
muntert om Det Glade Aalborg.

- med godt til ganen, 
spændende foredrag, 
jazz- og svingmusik
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havde styr på det glade Aalborgs topografi.   
Det svirrede gennem luften med navne som 
Skydepavillonen, Ambassadeur, Gaslight, 
Limpotten, Klosterkroen, Cafe Tempo, On-
kel Tom og Pari. Duus, Engesgaards Vinstue, 
Krags Vinstue, Ellen Marsvin, Cafe Charles, 
Slotskroen, Landmanden, Cafe Verner, Cafe 
Havnen, Roxy, Langelinie, Sulten Carlsen, 
Skovkroen, Håbet med Smugkroen, Gøg-
lerbåden og Katten m.fl. Værthuse og bæver-
dinger (beværtninger med lavstatus) mellem 
hinanden. Vi hørte blandt andet, at definitio-
nen på en bæverding er, at der drikker man af 
emballagen, og stamkunder har ofte alkoho-
lisk adfærd.

Der blev undervejs knyttet forskellige kom-
mentarer og anekdoter til stederne især de 
ydmyge steder og de mennesker, der havde 
deres gang i Nordens Chicago, som Aalborg 
dengang blev kendt som.  Ingen tvivl om, at 
emnet var populært blandt tilhørerne. Det var 
selvfølgelig også uundgåeligt, at manden, der 
gennem 30–40 år holdt styr på de ustyrlige 
i det glade Aalborg, nemlig panserbassen 
Lange Anton blev nævnt. Ligeledes restau-
ratør Aage Steffensen - legenden fra sømands-
restauranten Håbet i Nyhavnsgade. Histo-
rien fra Katten, hvor nøgendanserinden Susan  
fik arbejdsforbud af politimester Nyborg på 
grund af for lille afstand til publikum. Med-
førte senere at afstanden skulle være 4 meter. 
Der faldt også et par gode historier fra roernes 
stamværtshuse  Klosterkroen og Limpotten. 

Efter tak til foredragsholderen meddelte 
formanden, at han herefter bestemte slagets 
gang. Først rygepause og tid til indkøb af 
øl. Hvortil Helge Foss supplerede, at så var 
det e`nstemmigt.  Formanden returnerede til 

Helge, at der ikke var tale om procenter men 
promiller.
AR`s Sving og jazzband stillede op med 
7 mand, og så blev der ellers taget hul på 
hele repertoiret af gamle jazznumre: All of 
me, Bye Bye Blackbird, Hvorfor er lykken 
så lunefuld, Georgia (med sangsolist). Vi er 
virkelig privilligerede, at klubbens band er 
klar til at rykke ud, når AR / GAR kalder til 
arrangementer som dette. Man fornemmede 
virkelig, at der bredte sig en stemning af 
veltilpassethed i den store forsamling. Ingen 
gik før tiden, man ville have det hele med. 
Skøn mad, herligt foredrag og et velspillende 
klubband. Kan man forlange mere! Stor, stor 
tak til GAR`s bestyrelse.

Jørnn Bertelsen havde fremskaffet  et overdådigt 
Tapasbord med masser af lækkerier. Som vanligt 
løste Jørnn opgaven med stil.

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet
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european universities 
 rowing Championship 2017

Drengene fra Universitetsroning Aalborg har 
igen været ude og prøve kræfter mod andre 
europæiske universitetsroere i bådtypen 4-. 
Årets EUC (European University Champi-
onship) fandt sted i byen Sobutica i Serbien. 
Efter et lille døgns køretur fra Aalborg fra tirs-
dag til onsdag, lykkedes det for tre af bådens 
roere samt deres official at komme helskin-
det frem. Det fjerde besætningsmedlem fra 
båden, Dan, var blevet far om mandagen til 
en velskabt lille pige, hvorfor han i stedet 
måtte flyve derned nogle dage senere. Byen 
Subotica er en speciel oplevelse, eftersom 
den siden sin første navngivning i 1391 har 
skiftet navn mere end 200 gange og har været 
nationalt eje for flere forskellige lande, hvor-
for der i Subotica findes over 20 etniciteter. 
Derudover bemærkede vi en særlig forkær-
lighed for ældre biler, særligt Yugo og Lada. 
Men vi kørte ikke hele vejen til Serbien for 
at se på kultur – det handler nemlig roning! 
Én af Suboticas store stoltheder er søen Palić, 
hvor roningen skulle foregå. Et meget idyl-
lisk sted med en zoo liggende tæt op af, og 
hvor samtlige moderniserede remix af sange 
blæste ud af de opstillede højtalere omkring 
tribunen og dommertårnet. Derudover var 
banens bøjer på hele 2K-strækningen lavet 
af brugte plasticflasker, og det gik heller ikke 
uproblematisk for sig, da vi skulle indlogeres 
og finde den båd, vi havde lejet (hvor sidste 
anvendelsesdato var passeret til en konkur-

Båden tømmes for vand efter finaleløbet.

Finaleløbet kort før målstregen. Oxford Brookes 
fører og Aalborg i yderste bane.

Den lejede båd gøres klar.

Tekst og foto: 
Christina Lind Donstrup
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rence som denne), så flere gange blev vi mødt 
med ”a twist of Balkan”, hvor tålmodigheden 
lige blev testet. Indledende løb blev afholdt 
om fredagen d. 14/7, hvor fem både stillede 
op i M4- fra henholdsvis Karlsruhe Institute 
of Technology (Tyskland), Claude Bernard 
University Lyon (Frankring), University 
of Savoy Mont Blanc (Frankring), Oxford 
Brookes University (UK) og så selvfølgelig 
Aalborg Universitet. Oxford Brookes fik hur-
tigt vist, hvem der bestemte, hvilket de gjorde 
i tiden 6:45, hvor Aalborg kom lidt senere i 
tiden 7:13, hvilket blev til en 5. plads. Det 
havde ikke større betydning for løbet, da vi 
gik direkte i A-finalen grundet det begræn-
sede antal tilmeldte både i denne bådtype, 
men det resulterede i, at Aalborg ville få den 
”dårligste” plads på banen til finalerne. Der 
blev derfor efter indledende løb lagt en nøje 
planlagt strategi for træning, og det kom-
mende løb i A-finalen. Om lørdagen blev 
der afholdt semifinaler, dog ikke for vores 
bådtype, men det var særligt for W1X, M1X 
og LM1X, som sad på mange af de tilmeldte 
både, henholdsvis 11, 23 og 13 stk, så dem 
skulle der ryddes lidt ud i. Desuden var der 
også kamp om at komme i A-finalen for M8+, 
som vi ikke kunne lade være med at holde lidt 
øje med, da det jo er vores gamle kendinge, 
som vi kæmpede i ved forrige års EUG (Eu-
ropean University Games) i Kroatien og ved 
EUC i Hannover for to år siden.

Om søndagen blev samtlige finaler af-
holdt. Aalborg-drengene skulle dyste mod 
førnævnte fire andre M4- både. Vandet var 
af en anden kaliber denne dag, hvor vind og 
bølger gjorde udfordringen større for roerne, 
hvilket betød at ingen af bådene kom i mål 
på under 7 minutter. Oxford Brookes løb igen 
med sejren, denne gang i tiden 7:03. I og med 
at Aalborg-drengene havde fået udleveret en 
lejebåd til et mandskab med en gennemsnits-
vægt på max. 90 kilo, og drengenes gennem-
snitsvægt var over 4 kilo over, så lå båden 

lidt dybere, og der blev kæmpet i det udfor-
drende vand. Aalborg-drengene nåede i mål 
med en båd fyldt med vand i tiden 7:29, og 
det blev derfor ikke til nogle medaljer i denne 
omgang. Selvom det ikke blev til en plads på 
podiet, så har turen givet os mere erfaring i 
forhold til at dyste på internationalt plan, og 
selvom man er konkurrenter på vandet med 
de andre universiteter, så er det alligevel 
magisk at opleve, hvordan så mange univer-
siteter fra nær og fjern støtter op om sådan 
en konkurrence, og deler en fælles passion 
for en sportsgren og samtidig er i stand til at 
konkurrere på højt plan selvom en univer-
sitetsuddannelse primært handler om at skabe 
sig en karriere udenfor robåden. Men ligesom 
det er med ethvert job på arbejdsmarkedet, 
hvor fællesskab, engagement, stræben efter 
forbedring samt konkurrence er vigtige ele-
menter for at opnå succes, så er det de samme 
elementer, som går igen i roning, hvorfor 
roning er sådan en fantastisk sport! Når vi 
nu ikke kunne prale af medaljer i denne om-
gang, så må vi huske på, hvorfor vi vælger at 
pakke bilen med fire bredskuldrede, fuldvok-
sne mænd og en pige der ikke tillader at der 
pruttes i bilen, og køre 1700 kilometer – vi 
gør det, fordi vi ikke kan lade være, fordi det 
er med til at danne os, og fordi Aalborg har 
nogle universitetsroere, de kan være stolte af.

En lækker, kold øl nydes efter finalen.

Aalborgs lokale helte (Christian Hauge Andersen, 
Dan Dodensig Christenten, Esben Ravn & Mikkel 

Paetau).
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Team Torsdag havde igen i år henlagt Grund-
lovsturen til Vendsyssel, nærmere bestemt 
Voer Å, hvor adskillelige kendte nulevende 
og afdøde danskere, det være sig Margrethe 
I., Frederik VII og Erik fra Freja - ja listen 
kunne gøres alen lang - har gjort sig bemær-
ket.
Turen startede igen i år med morgenkaffe i 
AR, hvorefter vi i spredt kortege drog mod 
det for nogle få ukendte land.
Fæbroen var første stop, og her blev de 
søstærke fordelt i 8 kanoer (2 i hver). Ar-
rangørerne havde af hensyn til nogle af del-

tagerne sørget for, at der var lav vandstand i 
åen, hvilket dog gav nye udfordringer til bl.a. 
forsejleren (PL), der som den første var ude 
og besigtige bundforholdene. Andre havde 
dog også vanskeligt ved at følge åens slyn-
gninger, men efter en times tid mente vores 
guide, at det var tid til at få samling på trop-
perne og få lavet en optælling, så han var i 
stand til at aflevere rette antal kanoer til ud-
lejer.
Stoppet var godt planlagt - nemlig festpladsen 
ved åen.Grundet lav vandstand, fedtet under-
lag og andre undskyldninger var forholdene 

team torsdag 
grundlovstur 2017

Der roes fra Voersaa jollehavn 
til Riverside.

De tre gratier 
Ruth Futtrup, Laila Kristensen 
og Karen Marie Villadsen nyder
havudsigten.

Tekst: Jacob Christensen
Foto:  Peter Laubek og Steen Villadsen
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omkring anløbsstedet vanskelige, men ov-
enfor lokkede Festpladsen og de medbragte 
klemmer.
Bådene anløb en efter en, og da det blev tid 
for Jettes båd, stod adskillelige “hjælpere” 
klar. Gode råd og ordrer for gennem luften 
som snefnug i vinterstormen, hvilket resul-
terede i at Erik måtte smage på Voer Å. Ville 
han ikke stå tilbage for Peter, som var først i 
vandet?
Da badningen var vel overstået, fik vi os et 
hvil, medens guiden berigede os med histo-
riske sandfærdigheder og anekdoter.
Nu var destinationen havnen, hvor grund-
lovstalen skulle holdes.
Efter veloverstået 2. del af roturen,  blev roere 
og ballast losset uden uheld. De tilkomne tu-
rister hilste rundt, og vi kunne således indtage 
teltet, hvor grundlovstalen skulle holdes. 
Grundlovstalen blev holdt af Peter Laubek, 
som belærte os om, hvor heldige vi er at have 
grundloven, dens betydning for bl.a. arveføl-
gen, demokratiet og for,  at kvinderne i skæb-
neåret 1915 fik valgret.
 Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer frem-
tiden. Storpolitisk er fremtiden usikker. Vi 
kan ikke regne med USA og England som 
tidligere. Der vil uden tvivl blive stillet sti-
gende økonomiske krav til EU landene. Vor 
meget respekterede EU-kommissær Mar-
grethe Vestager har udtalt, at vi har brug for 
en omvendt 1864. Dengang sagde man at, 
hvad udad tabes skal indad vindes. I fremti-
den må ambitionen være: Hvad indad tabes, 
skal udad vindes. Dermed mener hun, at den 
demokratiske kraft, vi hidtil har haft til at løse 
nationale opgaver, er blevet svækket gen-
nem det seneste tiår – fordi vigtige spørgsmål 
overskrider de nationale grænser. Vi har der-
for brug for at vinde udadtil. Dermed mener 
hun: Et europæisk engagement uden forbe-
hold. 
I befinder jer i dag på en plet i Dan-
mark, hvor der igennem snart 700 år 
kan spores skriftlige vidnesbyrd  om 
forbindelse til det danske kongehus.                                                                                                                                        
I 1328 omtales Voersaa første gang i forbind-

else med Valdemar Atterdags salg af Rugtved 
Slot, kronens nordligste bastion dengang, 
hvis slotsbanke vi har roet forbi i dag.                                                                  
Vorsaa  har fortsat stor betydning for 
kongehuset. I sommeren 1976 besøgte 
dronning Margrethe II Voersaa. Efter 
dronningens positive tale i krogården, 
blev kongehuset tilgivet,  at den 1. Mar-
grethe nedrev vort lokale Rugtved Slot.                                                                                                                                           
De ellers så stædige og stridbare Voersaa-
boere gik endda så vidt, at de bød vores nu-
værende kronprins Frederik endog særdeles 
velkommen, da han i 1981 skrev speciale i 
f.m. statskundskabsstudierne her i Voersaa.   
Formand Steen takkede for den velkompo-
nerede tale, der både indeholdt historiske 
fakta, nutidige skandaler og fremtidens ud-
fordringer.
Formanden blev på talerstolen, og utryg-
heden bredte sig blandt de mandlige delt-
agere.
Meget overraskende blev Jacob bedt om at 
træde frem.  Med klar stemme forkyndte for-
manden, at det var besluttet, at Jacobs aspi-
ranttid var afsluttet, og at der nu var tale om 
et fuldgyldigt medlemskab af Team Torsdag. 
Som bevis på, at han var værdig, skulle Jacob 
dog spise en burger med Potkäse og drikke et 
glas brændevin, hvilket blev bevidnet af for-
samlingen.  
Nu var det så tid at padle modstrøms op til 
spisestedet. Landgangen skete uden uheld, og 
det var sultne roere med ledsagere, der indtog 
den af arrangørerne bestilte middag. 
Det var en meget vellykket dag, som ar-
rangørerne skal have ros for.

TT-formand Steen  Villadsen overækker diplom til 
Jacob Christensen, der efter bestået 

optagelsesprøve, nu er fuldgyldigt medlem af 
Team Torsdag
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Aalborg Roklub flot repræsenteret ved 
åbning af landsstævnet 2017

Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Det var et flot skue da den farverige ropa-
rade, med over 50 forskellige fartøjer, lang-
somt bevægede sig fra Jernbanebroen til 
Honnørkajen for at være med ved åbningen 
af Landsstævne 2017 og byde Dronningen 
velkommen til Aalborg.

I roparaden var Aalborg Roklub repræsen-
teret med fire både, veteranotteren, to 4-åres 
og en 2-åres inrigger, selvfølgelig med for-
mand Karsten som styrmand og kaptajn i en 
af bådene. Mandskabet i inriggerne var dette 
års kaniner i Aalborg Roklub.

Vejret viste sig ikke fra den bedste side, med 
blæst og enkelte regnbyger, da paraden satte 
sig i gang fra Jernbanebroen, men hvad bety-
der det for en flok roere? Da alle både var på 

Dronning Margrethe blev modtaget af Aalborgs 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen og DGI’s 
næstformand Birgitte Nielsen.

Aalborg Roklub var blandt andet repræsenteret 
med en 4-åres inrigger, på billedet med formand 
Karsten Holt som styrmand.
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plads ved Honnørkajen, kunne de byde Dron-
ningen velkommen i tørvejr.

Samlet se bød Landsstævnet på over 25 idræt-
ter og mere end 400 aktiviteter for de 25.127 
deltagere så de 5.000 frivillige kedede sig 
overhovedet ikke. Landsstævnet 2017 blev 
en kæmpe succes for Aalborg.

Aalborg Roklubs mandskab, både og store 
farvede balloner er klar til at gå på 

Limfjorden og deltage i roparaden ved 
åbningen af Landsstævne 2017. 

VI er oppe på  
tangenterne ...

Bliv inspireret på 
www.novagraf.dk

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier salg
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ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet

Maling 
af klubhus 
Af Henry Kruuse

Vores allestedsnærværende husfor-
valter Henry beretter følgende om 
seneste udvikling omkring maling af 
vort flotte klubhus.

Jeg tog kontakt til Teknisk Skole i 
starten af uge 27, og allerede dagen 
efter fik jeg en snak med en af lær-
erne, som efter inspektion af vores 
klubhus tilbød at hans elever kan 
male hele klubhuset udvendigt og 
lidt indvendigt - uden beregning og 
under hans opsyn/ ansvar. 

Det eneste vi selv skal gøre, er at 
levere maling og skaffe en lift til mal-
ing af tårn. 
Arbejdet starter i uge 33.

Inden arbejdet starter vil Team Henry 
reparere eller udskifte betrængt 
træværk m.m.

Vi glæder os allerede dels til at følge 
arbejdet dels til at se det færdige og 
flotte resultat.

Alle kneb 
gælder…
Alle kneb gælder – siges i mange sammen-
hænge. Dét er dog ikke tilfældet her! Det er 
således ikke et forsøg på at lokke endnu flere 
til romotion i klubben. 

Bestyrelsen blev på årets generalforsam-
ling opfordret til at droppe distribution af 
medlemsbladet via PostNord, da vi bruger 
lige må mange penge på at distrubuere – som 
på at trykke bladet !!! 

I stedet kan medlemmerne selv hente bladet i 
roklubben – og ganske passende ved samme 
lejlighed snuppe en rotur – gerne med 
højtlæsning af bladet på roturen.

Der vil naturligvis være mange, der af den 
ene eller anden årsag ikke har denne mu-
lighed. De vil selvfølgelig stadig modtage 
bladet via postvæsenet. 

Vi indfører denne ordning allerede fra og 
med dette roblad. Så undrer du dig over ikke 
at have modtaget bladet – ja så kender du nu 
årsagen. 

Der er tale om en forsøgsordning, som vil 
blive evalueret løbende. Er ordningen ”uhen-
sigtsmæssig” – så justerer vi.
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Af Peter Laubek

Formanden Karsten Holt blev kontaktet af 
Leo Qvist`s datter, der havde nogle billeder 
og medaljer fra Leo`s tid som kaproer, som 
man ville forære Aalborg Roklub. Leo, der 
blev født i 1933 startede sin karriere som roer 
helt tilbage i 1950. Leo blev hurtigt invol-
veret i kaproning.

Billede 1
På billede 1 ses AR`s vindende juniorfirer 
fra 1950. Fra venstre Leo Qvist, Svend Chri-
stensen, Preben Møller med DFfR`s Jubi-
læumspokal, Jørgen Petersen, træner Egon 
Kanstrup, K.Møller. Senere blev det til en 
række sejre. Blandt andet med klubbens 
medlem nr. 1 Torben Broe som cox. Un-
dertegnede fik min første sejr i otter i 1957, 
hvor den store slagter Leo sad 7.er og træner 
Hansen passede styrelinerne. Sammen med 
billederne fik klubben en 
større indrammet medalje-
samling, der bl.a. rummede 
medaljer helt tilbage til 
30’erne, hvor Leo`s far 
slagter Otto Qvist hentede 
sejre med koryfæer som 
Nielsen Dinesen (Dinesen 
Langtag), Arnold Larsen 
(Smækker), Axel Kûster. 
Fra klubbens side sætter 
vi stor pris på gaver af den 
karakter, der er med til at 
uddybe og styrke Aalborg 
Roklubs historie. 

Billede 2
Et historisk billede, 
der viser 3 afdøde ro-
svende med dybe rødder i 
AalborgRoklub. Fra ven-
stre Jørgen Peter Moosdorf, 

legendarisk morgenroer og Silkeborgfa-
rer. Jørgen Peter voksede op med Aalborg 
Roklub. Jørgen Peters far C.G.Moosdorf var 
med til at stifte GAR i det gamle Kilden 3. 
juni 1935.
I midten ses Leo Qvist og længst til højre i 
træningsdragt klublegenden Sigfred Hansen, 
der strokede AR`s letvægtsfirer, der i 1939 
vandt klubbens første Danmarksmesterskab. 
Under krigen var Sigfred træner for kapro-
erne, hvor vi blandt andet fik otteren Kringe-
ling.. Var initiativtager til AR fik sit klubblad i 
1942. Ikke mindst var han far til vore rokam-
merater Peter og Jens Sigfred, som vi mistede 
alt for tidligt.

Arv efter 
Leo Quist
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mIndeord:

Arent 
Plesner 
 

Tirsdag den 16. maj døde vor rokammerat 
Arent Plesner  efter længere tids sygdom. En 
gang roer altid roer kan man med rette knytte 
til mindet om Arent, der startede sin rokarriere 
som roer i AR allerede som 15 årig. Flere af 
Arents samtidige  har stadig fat i åren. Helge 
Foss, Torben Broe, Erik Hassing(Birkerød 
Roklub), Martin Olsen for at nævne nogle af 
de seje gutter fra 50 ernes ungdomsroere. 
Der går stadig frasagn om Arents meriter 
fra ungdomsårene i AR. Masser af langture, 
der optog weekenderne med dejlige ture til 
Trøstens Bolig i Ryå og ture til Nibe og Gjøl, 
hvor kroerne var stederne, hvor tangoen og 
wienervalsen blev trådt med de lokale skøn-
heder, og ofte med det resultat, at det førte 
til ægteskab, for nogle af de aktive charmører 
fra AR.
Det blev dog ikke en af de lokale skøn-

heder, som scorede Arent. På en af de mange 
langture roede Arent Mors rundt. Her var det 
solen skinnede på ham – idet den unge vel-
trænede snedkersvend og langtursroer fik øje 
på smedens datter Gerda fra Øster Jølby, der 
selvfølgelig ikke kunne stå for den kønne un-
gersvend.

Kaproning fik også fat i Arent, men førte ikke 
til de store resultater, det lod han lillebror 
Henning om. Derimod blev det til en karriere 
som vægtløfter i Atletklubben Jyden. I AR 
er det bekendt, at Arent under et besøg i den 
eksklusive Berliner Ruderverein, imponerede 
mandskabet fra den berømte ”Der Achter”, 
der netop var i gang med, at 2 håndsstemme 
vægtstænger. Arent, der dengang var dansk 
juniormester, gik roligt hen og tog en af 
vægtstængerne og stemte den op med en arm. 
Mandskabet fra ”Der Achter” honorerede 
præstationen ved at holde en kort trænings-
pause. Sådan var Arent også.

De sidste mange år har Arent hørt til gænget, 
der i dag kalder sig Formiddagsroerne. Trods 
flere aldersbetingede skavanker med bl.a. 
bentøjet kom Arent i klubben til det sociale 
samvær på 1. sal hjulpet af familie og rokam-
merater. Seneste besøg i klubben blev ved 
130 års fødselsdagen, hvor lillebror Henning 
havde ham med. En dag Arent var utrolig 
glad for.

På det seneste satte sygdommen dog en stop-
per for tilstedeværelsen i klubben. Interessen 
for sin gamle klub fortsatte dog uanfægtet. 
Bl.a. gennem læsning af klubbladet. Så sent 
som for en måned siden besøgte Henning 
storebror Arent og læste op fra klubbens 100 
års skrift, hvis indhold jo beskrev en væsentlig 
del af Arents fritidsliv som ung roer.
Aalborg Roklub og rokammeraterne har som 
beskrevet, lige til det sidste haft stor betyd-
ning for Arent. Vi vil savne Arent i vores 
kreds, men mindet om ham - en ægte Aalborg-
roer – vil leve videre i klubben, efter  Arent 
har taget sit sidste åretag – og holdt velroet. 
 Æret være Arents minde 
 På rokammeraternes vegne
 Thorkild André Kristensen / 
 Peter Laubek  

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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Jørgen Hyhne
85 år
team torsdags 
grand Old Man
 
Aalborg Roklubs ældste aktive roer, Team 
Torsdags Grand Old Man Jørgen Hyhne 
fylder den 13. august 85 år.  Jørgen har været 

medlem af AR i 30 år og har været med i 
Team Torsdag næsten fra starten i 1986.
Da kom der en trio fra Amtsarkitektkon-
toret inspireret af Bent Mølgaard, en af fore-
gangsmændene bag Team Torsdag. Rokam-
meraterne har til dagligt stor glæde af Jørgens 
store professionelle viden om naturen. Han er 
en vedholdende og trofast rokammerat, der 
har velsignet os med sine dejlige bittersnapse, 
der indeholder en rigdom af planter fra den 
danske Fauna. Vi har lært, at sætte pris på 
planter og buske som grønlandsk post, kvan, 
havtorn, klitrose, prikon,  jomfru maries sen-
gehalm o.m.fl.  Ja selv nordens guld  ”Rav” 
er indgået i de smagsoplevelser Jørgen Hyhne 
gennem årene har givet os på bænken i om-
klædningsrummet.  Jørgen har uden tvivl in-
spireret adskillige holdmedlemmer udi den 
den højtskattede og i rokredse respekterede 
syssel, at fremstille bittersnapse. Ligeledes har 
Jørgens regelmæssige ture til England, hvor 
han besøger datteren, betydet, at Team Tors-
dags viden om Whisky er forøget betydeligt. 
Gennem årene har vi ligeledes haft stor glæde 
af Jørgens håndværksmæssige kunnen, når 
vinterarbejdet med bådene skal klares.  Det er 
folk som Jørgen, der er stærkt medvirkende 
til at en båd som Langer næste måned fylder 
51 år og stadig er ship shape. Eksempelvis 
viste det sig umuligt at skaffe kobberklinker 
til reparation af Langer. Dem skaffede Jør-
gen via kontakter i England. Et andet ken-
detegn på Jørgen som den ægte håndværker 
er, at han altid har en tommestok i lommen 
og er klar med råd og dåd ved løsning af en 
opgave.  Jørgens stille, hyggelige humor og 
kloge bemærkninger er højt værdsat blandt 
kammeraterne. Man fornemmer stadig, at 
Jørgen er gammel spejder og som en af ro-
pigerne udtrykte det – Jørgen Hyhne har alle 
årene været damernes ven. Det kræver talent.
Når der er rovejr, er Jørgen med på fjorden og 
alternativt – så arbejdes der målbevidst i træ-
ningslokalet sammen med Ole K.. Turen fra 
Bundgårdsvej til roklubben sker selvfølgelig 
på cykel også selvom, der er frisk vestlig vind. 
I vintermørke, regn og kuling kan Hans Worm 
dog overtale Hyhne til at spænde cyklen 
bag på det grønne lyn fra Mester Eriksvej.   
 Stort tillykke fra 
 TEAM TORSDAG 

Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte 
medlemmer:

Jørgen Hyhne 13. august

Axel Luther Jørgensen 23. august

Erik Skov Nielsen 20. maj

Thorkild A. Kristensen 18. august

Henry Kruuse 7. august
Bernhard Andersen 20. august
Roar Clausen 16. september

Anders Thomsen 1. september
Niels Østergaard 5. september
Steen Christiansen 12. september

Daniel Hansen 17. juli

Runde fødselsdage

- vi si’r tillykke

85 år:

80 år:

80 år:

75 år:

70 år:

60 år:

30 år:
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Axel Luther
Jørgensen
80 år
En målbevidst motionist træder nu ind i de 
fuldvoksnes rækker, Axel Luther Jørgensen 
fylder 80. Når han ikke er på vandet, kan man 
se ham flintre rundt i Mølleparken på den 
daglige tur. Han er utrættelig i sin omsorg for 
alles legemlige velbefindende, og vores højt 
skattede skibslæge udvider gerne sin om-
sorg til også at omfatte forebyggelse. Derfor 
sørger han med venlig omhu for, at søfar-
tens sikkerhedsregler overholdes. Ved vores 
årlige ”nytårskur” er han en sikker deltager 
på kokkeholdet, og alt garneres med en glad 
fortælleglæde. Axel er en sand polyhistor, 
som øser af sin fordybelse i alverdens emner, 
litterære som videnskabelige. 
 
 Axel er god at være 
 sammen med. 
 Til lykke fra TiTo-holdet.

Thorkild André 
Kristensen
75 år
Så ringer fødselsdagsklokken igen for en af 
klubbens kulturbærere Thorkild André Kri-
stensen. Slagtersønnen fra Hornum–Ulstrup, 
der i 50 erne indvandrede til Aalborg med fa-
milien. Klubben forlangte dengang 
forældreunderskrift på indmeldelsesblan-
ketten. Thorkild var ikke helt sikker på, at 
“Mor Astrid”  ville acceptere. Allerede den-
gang viste Thorkild handlekraft og klarede 
det selv. Siden 1958 hvor Thorkild blev un-
gdomsroer, har han været aktiv i alle klub-
bens afdelinger. I 1959 startede karrieren som 
kaproer, hvor Thorkild roede drenge dobbelt 
sculler i båden Junior med Erik ”Stemme” 
Mortensen. Samme år var han den den ung-
domsroer, som roede flest kilometer blandt 
klubbens daværende 80–90 ungdomsroere. 
Senere hoppede Thorkild over i båden Ra-
diller og roede toer uden med Svend Jørgen 
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Carstensen, som netop i disse dage også har 
rundet de 75 år. I begyndelsen af 60 erne 
blev det langtursroningen, Thorkild kastede 
sig over. Blev langtursstyrmand i 1962 og 
herefter en række år som passioneret lang-
tursroer, hvor Thorkild erhvervede sig en 
lang række rovenner for livet. Det bør også 
i denne sammenhæng nævnes, at Thorkild 
var toneangivende medlem af daværende 
festudvalg, som bestod af prominente ro-
svende som Preben Broe, Flemming ”Diller 
Daller” Johansen, Bent Benito og Erik Brøn-
dum. I de forløbne år har Thorkild på mange 
forskellige planer støttet bestyrelsen og klub-
ben med en række råd og forskellige bygn-
ingsmæssige tiltag. Nævnes skal også, at 
det fine møblement i forhallen er skænket af 
Thorkild. Vi, der har fulgt Thorkild helt tilbage 
fra dengang han startede som elektrikerlær-
ling i Løkkegade og frem til i dag, har glædet 
os over den flotte erhvervsmæssige  karriere 
Thorkild har bag sig. Han udviklede Elfir-
maet Strøm Hansen til et af landets førende 
elfirmaer indenfor avanceret elektronik. Godt 
gået af en knægt, der startede med at pille 
gamle knapinstallationer ned i Løkkegade 
ved overgang fra jævnstrøm til vekselstrøm. 
Efter læretiden aftjente Thorkild sin værne-
pligt i Den Kongelige Danske Marine, hvor 
han ikke sjældent underholder med anekdoter 
fra det gode orlogsfartøj Freja. Ligesom flere 
af rokammeraterne fik Thorkild også smag 

for at benytte sejl som fremdrivningsmid-
del. Han erhvervede sejlskibet Amber, hvor 
mange af rokammeraterne blev hyret som 
gaster. Blandt andet gennemførtes 4 sejladser 
”Sjælland Rundt”. I 2010 modtog Thorkild 
50 års medaljen for aktivt medlemskab af 
klubben. Det er ingen hemmelighed, at 
Thorkild er stærk kritisk over for bestyrelsens 
holdning til fravælgelsen af ungdomsronin-
gen.  Begrundet i de erfaringer Thorkild har 
fra sine mange år i klubben og frygten for, at 
klubben ikke overlever som gammelmandsk-
lub. Thorkild har i dag besat den eksclusive 
plads som nr. 2 blandt klubbens aktive. Kun 
overgået af sin gamle rokammerat fra lang-
tursdagene Torben Broe. Begge rosvende fra 
dengang man fandt sin udkårne i ADR og det 
var en selvfølge, at man kunne sin klubsang 
udenad.                                                                                                       
 Stort tillykke med de 75 år 
 fra rokammeraterne

Henry 
Kruuse
70 år
Den 7. august fylder Henry 70 år, hvem skulle 
tro det, når man tænker på, hvor meget han 
stadig overkommer her i klubben. Rigtig 
mange her i klubben har i årenes løb været 
hos Henry for at få hjælp til de mærkeligste 
ting, når man tænker på at han ”kun” er hus-
forvalter, men det er åbenbart et område, der 
favner særdeles vidt.   
Jeg mødte Henry da jeg var 4 år gammel, 
Henry var kun tre, men vi har været venner 
lige siden, og stor tak for det. Henry kom som 
så mange andre ind i roklubben i begyndelse 
af tresserne, fordi han mødte ungdomslederen 
navnkundige Kurt Thomsen. Henry og en an-
den dreng havde fået en eftersidning i Kurts 
klasse, og Kurt sørgede for, at begge dren-
gene startede i roklubben. Det blev dog ikke 
til den helt store tur i klubben, dertil havde 
Henry for mange jern i ilden, han blev i klub-
ben nogle få år.
Efter endt skolegang kom Henry i lære som 

Til GAR’s medlemmer:

sæt X i kalenderen ved

lørdag 7. oktober
og mød op til en 

spændende gar 
efterårs-fest

med ledsager.

Nærmere om festens pris 
og program bliver meddelt i 

næste roblad.
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maskinarbejder på det eneste rigtige værft i 
Aalborg, Limfjordsværftet. Efter endt læretid 
kom Henry i Marinen, hvor han sejlede ubåd 
og selvom de udnævnte ham til torpedokor-
poral fik han ikke sænket nogen skibe. Efter 
marinen kaldte de store have et par år, in-
den han kom hjem og gav sig til at læse til 
maskinmester. Igen ud på verdenshavene, 
denne gang nu som maskinmester indtil fami-
lien kaldte ham hjem, og han fik en stilling på 
Vendsysselværket, hvor han blev i mange år, 
indtil værket blev solgt og al vedligeholdelse 
blev outsourcet og Henry stod uden arbejde.
Ingen ledige stillinger i land til en maskin-
mester uden arbejde kun til søs var der job 
at få, så han startede på seminariet og læste 
til lærer på et par år. Han fik job på Sven-
strup Skole, hvor han blev kollega med et af 
klubbens store koryfæer Michael Richter og 
Michael var hurtig til at få Henry ind i klub-
ben igen.
Henry blev indsluset hos formiddagsroerne, 
hvor han hurtigt faldt til, mens han stille og 
roligt udviklede sig til at til at blive en god 
roer og et skattet medlem af holdet. Roningen 
greb rigtigt fat i ham, og han begyndte også 
at ro langture bl.a. Sognefjorden, Roskilde-
fjord, langtur i det Sønderjyske og ikke 
mindst Tolo, så det ses tydeligt, at den gamle 
søulk stadig elsker havet.
I klubben blev Henrys mange færdigheder 
hurtigt spottet og han blev shanghajet til be-
styrelsen som manden, der ordner alt. Der 
findes næsten ikke den praktiske ting i klub-
ben som Henry ikke har sine fingre i til stor 
glæde for medlemmerne. Vi er rigtig mange 
der ønsker Henry en super god 70 års fødsels-
dag og rigtig god vind i de kommende år.
 
 På rokammeraternes vegne 
 Torkild Carlsen.

Bernhard
Andersen
70 år
Bernhard blev indmeldt i AR i 1964, hvor 
han startede direkte i kapafdelingen som 

drengeroer, og fik de første sejre samme år. 
Det varede ikke længe før Bernhard fik fast 
plads på ”strokepladsen”, og der har han sid-
det siden. Han har temperamentet, udholden-
heden og styrken til at besidde pladsen.
Det blev til mange sejre gennem tresserne og 
begyndelsen af halvfjerdserne, både i firer og 
otter.  Særlig 1968 var et stort år: Landsholds-
otter og DM i letvægtsfirer, sammen med  Per 
Nygaard, Jens H. Hansen, Martin Granding 
og Hans Jensen. 
I 1984 blev Bernhard valgt ind i bestyrelsen 
som sekretær, en post han varetog i 4 år.
I 2005 havde Bernhard den ære at få opkaldt 
en båd delvis efter sig. Hans Nygaard døbte 
båden ”Bernhof”, og begrundede navnet med 
det unikke samarbejde der gennem årene 
havde været og er mellem Bernhard og Hof. 
Båden har de to herrer også roet morgenro-
ning i, mens de endnu var erhvervsaktive. Det 
lykkedes dem også engang at miste oriente-
ringen i en tæt tåge ude ved anden kost, 
hvilket medførte, at der efterfølgende blev 
medtaget et kompas, når der var risiko for 
tåge.
Da der i 2007 blev dannet en veteranotter, var 
det igen med Bernhard som ”stroke” , og efter 
at have prøvet kræfter ved Copenhagen Har-
bour Race og Nordisk Masters på Bagsværd 
Sø flere gange, deltog vi så i World Masters 
Games i 2016. En stor og god oplevelse. Ot-
teren roes stadig, og Bernhard nyder som de 
øvrige på holdet såvel at få sved på panden 
som naturen og ikke mindst det efterfølgende 
”møde” i saunaen, hvor verdenssituationen 
vendes, mens vi restituerer med en enkelt øl.

 Stort tillykke fra 
 Veteranotteren. 

Steen
Chtistiansen
60 år
Den 12. September 2017 fylder Steen 60 år. 
Der skal lyde et stort tillykke herfra. Steen har 
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altid været aktiv på vandsiden. Det være sig 
i kajak i de tidlige år, men de sidste mange 
år har roningen fyldt i tilværelsen. Steen blev 
meldt ind i klubben den 17. marts 1996 og 
har siden roet på mange planer. Det være sig 
outrigger som inrigger. Aalborg Roklub har 
også i en periode fra 2005-2011 haft glæde 
af ham som næstformand i klubben og pt. 
medlem af motionsudvalget. Steen er en af de 
stabile roere i klubben. Det er næsten 100% 
sikkert at han kan ses i klubben – vinter som 
sommer – tirsdage, torsdage og lørdage – og 
det er ganske vist at denne rytme er svær at 
bryde. Det er dog sket at han er set på vandet 
en søndag – men det hører absolut til sjælden-
hederne. Det vigtigt for ham at han har en 
fridag bagefter indsatsen i SPP- regi (Sved På 
Panden).  Steen er en super instruktør, som er 
formidabel til at lære fra sig. Han har øje for 
detaljerne ved rotagets udførelse. 
Det har mangt en kanin og garvet roer erfaret. 
Han kan rette små fejl, inden de bliver graver-
ende – og vi er mange der har haft fornøjelse 
af hans instruktioner. Han er stabiliteten selv 
og en rigtig roven/kammerat. Vi er mange der 
nyder hans selskab, både i det daglige; men 
også på langture til Berlin, Slien eller den 
hjemlige Gudenå. Steen vi håber på rigtig 
mange ture sammen.  
 STORT TILLYKKE.

 På rovennernes vegne
 Niels Østergård

Niels
Østergaard
60 år
Den 5. september fylder tidligere næstform-
and i klubben Niels Østergaard 60 år. Umid-
delbart efter sin indmeldelse i klubben tog 
Niels ansvar og deltog i bestyrelsesarbejdet. 
På en række områder har Niels været aktiv 
til gavn for klubben og dens medlemmer.  
Niels var en af bagmændene bag SPP – Sved 
På Panden roning. Foredragene Cellefedt og 
Dellefedt blev et tilløbsstykke både i AR og 
ADR. Endvidere var Niels særdeles aktiv da 
den såkaldte Roskole blev etableret. En insti-
tution, der sikrede, at vore nye kaniner fik en 
grundig roteknisk udddannelse. Redaktionen 
har gennem årene haft stor glæde af indlæg 
og fotografier indsendt af Niels. Mange hu-
sker sikkert i 2013 da Niels markedsførte det 
nye tætsiddende rotøj (tights). Hvor mange af 
klubbens velnærede medlemmer, uden held, 
forsøgte at komme til at ligne formand Holt 
og  William Lund, der begge ses på bille-
derne i vindfanget. Niels har ligeledes haft 
en række naturfaglige indlæg i robladet, hvor 
medlemmer fik et mere indgående kendskab 
til fjordens dyreliv.  Stort tillykke med fød-
selsdagen. Rokammeraterne 
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Flot så det ud da Socialisterne drog vest på!

g at, Socialisterne, godt provokeret af mor-
genroerne, roede ud på Limfjorden torsdag 
morgen den 15. juni med klubbens stander i 
for og flaget agter. Jo, flot så det ud, da ”Ib 
Stetter” satte kurs mod vest. Spændende at se 
om det bliver vanedannende, eller det kun var 
for at markere flagets dag.

g at på foredragsaftenen om Det Glade Aal-
borg kom det frem, at GAR’s udmærkede 
formand  i Kilden i de glade 60 ere blev kåret 
som Aalborgmester i Twist.

g at samme formand tillige afslørede, at han 
efter en regatta i Sorø ikke alene var havnet, 
men også faldet i søvn i det gamle Håbet. 
Blev vækket af Henry Solskin, der kom med 
dagens nyhed: ”Marylin Monroe var død”.  
I redaktionen undrer vi os stadig over hvad 
f….. en ung kaproer bedriver på Håbet om 
natten efter en regatta.

g at i den af AR nyligt udsendte folder lyder 
det, siger du bare ”YES” til AR loves der 
udover Frihedsfølelse, Fællesskab, Frisk luft, 
Fagre somre, og Fantastiske Naturoplevelser 
– mulighed for at roningen kan foregå i klub-
bens havkajakker. Spændende om det holder. 
Ole Engen og Peter Gadegaard melder sig 
helt sikkert som interesserede.

g at i robladet i august 1948 kunne man læse 
at bedste tid for otter på 2000 m var 6.01. Ved 
olympiaden i Rio 2016 vandt GBR`s ottermand-
skab guld i tiden 5.29.63. Ved den netop afslut-
tede European University Sports Associations 
regatta i Serbien vandt Oxford University otter i 
tiden 6.43.45.  Ved denne regatta havde Aalborg 
Roklub et firermandskab med. Håber vi når at få 
resultatet med i dette nummer af bladet. Bedste 
tid for firer med i 1948 var 6.50 og for firer uden 
6.25.  Spændende at se hvilken tid vore univer-
sitetsroere opnåede.

g at møblerne på 1. sal er tegnet af ingen rin-
gere end møbelarkitekterne Friis og Molkte.

g at før Aalborg Roklub fik medlemsblad ud-
kom, der ved festlige lejligheder et skrift, der 
hed Saltvandsposten.  I Saltvandsposten fra 
4. oktober 1931 kunne man under Brevkasse 
læse følgende:
Spørgsmål: Er der noget ondt i, at en Dame 
– Roer og en Herre – Roer går sammen ?  
Kanin.
Svar: Nej, ikke så længe de bliver ved med 
at gå.   Red. 
g at i samme Saltvandspost kunne læses: 
Ved kaproningen i Skive begyndte nogle 
unge Nykøbing – Damer , at heppe på deres 
kaproere med tilråbet: Ny – Ny – Nykøbing. 
En af Salvandspostens medarbejdere påstår at 
have hørt nogle unge Skive – Damer, der ville 
optage ideen til et tilråb til deres kavalerer, 
men siger, at de dog straks atter holdt op.

g Hans Worm, der her ses siddende på inrig-
geren Alken, på en Grundlovstur til Egholm 
i 1957, altså for 60 år siden. Det forlyder, at 
Hans har siden udskiftet Jolly Colaen med 
Jørgen Hyhnes og Ole Tandlæges ”Paradisæ-
bledrik”, der efter sigende gør Hans både glad 
og kvik. Hans er i øvrigt ud af en gammel ro-
familie. Begge forældre Anna og Poul Worm 
var roere, klubbens første danske romester og 
senere kaptræner var hans onkel Sigfred og 
tante Edith en af de 3 berømte Hegndal søstre 
fra ADR.  
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Få gode råd gratis

KIG IND og få gode råd  

og en snak om dit hår  

- så kan vi i fællesskab 

 finde en frisure dit  

hår kan “bære”  

- og som samtidig 

 passer til dit tempera- 

ment og dit an sigt!

Det kan være svært for  

dig at  vurdere hvilken  

frisure der passer til  

netop din hårtype og  

dit ansigt  - derfor  

stiller vi vores  

ekspertise GRATIS  

til rådighed for dig. 
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Sundsholmen 39 
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Aarhus: 
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El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests
El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

- vi ses til  fødselsdagsfrokosten


