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Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Sommerferien står for døren – eller er i fuld
gang. Vi har som bekendt været begunstiget
med sommer ganske længe, hvilket har været
ensbetydende med god roaktivitet og arrangementer, hvor vejret satte den afgørende prik
over i’et.
Vi har nydt den lange RO-sommer med hektisk aktivitet i form af masser af roture – og
– taget imod mange nye medlemmer, som har
gennemgået vores roskole – og nu ”kun” venter på at blive rigtige roere – ved kanindåben
senere på året - Tak for indsatsen til alle instruktører og hjælpeinstruktører – og ikke
mindst - rigtig hjertelig velkommen i Aalborg
Roklub til alle de nye medlemmer.
Årstiden er ensbetydende med flere roture til
udlandet. Snart drages der til Norge og Sverige.
Vi ønsker alle vore medlemmer, annoncører
og sponsorer en (fortsat) rigtig dejlig sommer
og god tur til rokammeraterne.
Rigtig mange var på plads på Honnørkajen
og i klubben medio juni, da vi tog imod universitetsroere fra SDU (Sønderborg, Kolding
og Odense). 5 års jubilæum for Universitetsroning Aalborg og Aalborg Regattaen skulle
fejres og afvikles – og det blev dagen med
manér. 5 ottere på vandet samtidig !. Det er
ikke set i mange år på Limfjorden (hvis overhovedet). Se reportagen om arrangementet
andetsteds i bladet. Til lykke til os alle – med
universitetsroningens 5 års fødselsdag.
En stor tak skal også stiles til Aalborg Events,
der var hovedsponsor for vort arrangement.
Aalborg Regatta afholdes igen i 2020, da Aalborg Events afholder Tall Ships Race i 2019.
Ugen efter var den gal igen. Endnu et stort arrangement skulle rende af stabelen – nemlig
Skt. Hans aften. Her stævnede vi jo ud mod
nye horisonter, da båltale og bål jo blev arrangeret i samarbejde med Lars Jeppesen – la
grande createur for Limfjordsvæftets udvikling. Det blev også en herlig aften. Også

her var robladet på brændpunktet. En udførlig
reportage kan således læses…
Forude venter dels et spritnyt dels et ældgammelt arrangement. Lørdag, den 4. august
afholdes Sommerfest i samarbejde med Aalborg Dame Roklub. Arrangementet består
dels af roaktivitet om eftermiddagen dels af
festligt samvær – med grill og en overraskelse
– og selvfølgelig rokammeratligt samvær.
Sæt allerede nu stort kryds i kalenderen og på
tilmeldingslisten på roklubbens opslagstavle.
Lørdag, den 25. august venter vores fødselsdagsfrokost nummer 132. Endnu en herlig
dag venter os i vores splendid roklub, hvor vi
skal fejre hele 19 jubilarer (heraf 3 med hele
50 års jubilæum !!!) samt uddele Schøllepokalen til et medlem, der har ydet en stor
indsats for roklubben. Sæt stort kryds i kalenderen og på den ophængte tilmeldingsliste på
klubbens opslagstavle.
Vi får også besøg af andre roklubber denne
sommer. 6 roere fra Richtershomer Rudersverein og 12 roere fra Københavns Roklub
har fået øjnene op for vort herlige rofarvand.
Vær med til at give dem en god oplevelse i
Aalborg – og giv dem en hånd eller vejledning, såfremt de matte have behov for det.
Giv formen en gang lak, 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 herlighederne.

MOTIONSTURNERING - juni
Af Jens Brandt

Kilometer
Gæste-km
Km ialt
Antal roere
Gennemsnit

30.614
3.265
27.349
145
188.62

Allan Pedersen har taget en klar
føring med 1162 km, med ca. 250km
ned til nr. 2 Mikkel Paetau. Det gode
vejr i foråret kan ses på de mange
roede kilometer.
AALBORG ROKLUB
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aktivitets kalender 2018
September:

		 Robladet udkommer
8. Frederikshavn afholder Løvfaldstur
		 “Hirsholmene rundt”
		 - se hjemmesiden
Hen over sæsonen, er der

fællesroning
Mandag: Kl. 17:00
Onsdag: Kl. 17:00
Lørdag: Kl. 09:00
Der er ingen krav om tilmelding

Tirsdag kl. 16:30 – (15-17 km)
Torsdag kl. 16:30 – (15-17 km)
Hvis man er interesseret i at ro langt tirsdag og torsdag, skal man melde sig til:
Anders Thomsen:
AndersThomsen@AalborgRoklub.dk

Mød omklædt i bådehallen til angivne
starttidspunkt, og du er garanteret
en god tur.
Juli:

		 Medlemsbladet udkommer
14. FUR kalder - se hjemmesiden
August:

4.		 Sommerfest i samarbejde
		 med ADR
18.-20. Gavekort Roskole
25. Klubbens 132 års fødselsdag
Forside: Redaktionens fotograf Jens
Brandt - altid på pletten - når der sker
noget i kapafdelingen. Her sammen med
Simon Staal og Hauge, der netop har
smidt det vindende ottermandskab fra
Odense i Limfjorden - så kan de lære
det! - Foto: Peter Laubek
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Oktober:

5.-7. Trænerkursus - Modul D - 		
		 Odense
13.		 GAR Efterårsfest
27.		 Kanindåb- Standerstrygning 		 Kaninfest
December:

		 Medlemsbladet udkommer
24. Julebadning kl. 14.00
Aktiviteter via opslag i klubben, elektronisk
post (mail) – samt specielt via medlemsbladet, der udkommer ca. den 15. i
månederne:
• januar
• marts
• maj
• juli
• september

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 Allan Pedersen

Forårets anden roskole
Fællesbillede af roskoledeltagerne: Fra venstre Andreas Oredsen, Boyan Yanakiev og Alexandru Sabin
Bana, som var under instruktion af Allan Pedersen, Christoffer Ilsø Vinther og Morten Nørtoft.
Tekst: Christoffer Ilsø Vinther
Foto: Morten Nørtoft

Solen stod højt på himlen og flaget blafrede
let fra flagstangens top, da årets anden roskole
blev afholdt i weekenden den 2.-3. juni. Tre
nye kaniner havde valgt at tage udfordringen

op med at forsøge at lære kunsten at ro. Det
var to gode dage, hvor vejret igen viste sig
fra sin bedre side. De deltagende kaniner var
meget trætte efter flere ture på fjorden.
Tag godt imod de nye roere.

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
AALBORG ROKLUB
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Langtur til Tolo
Tekst: Tage Kirkegaard
Foto: Allan Pedersen

Lørdag 14. april var vi 16 forventningfulde
roere fra Aalborg, Nibe og Skive, der tog flyveren til Athen og videre med bus til Tolo,
hvor vi skulle ro sammen en uge i det dejlige
varme hav dernede og nyde det smukke landskab på Pelepones.
Vi blev godt modtaget af hotelværten Antonis
og efter lidt natmad, hurtigt op på værelserne
for at få lidt søvn inden første rodag om søndagen.
Efter morgenmad lidt orientering fra Lise og
Allan om rohold og hvor dagens rotur gik
hen. Derefter klargøring af både og kajakker.
- Noget indviklet for os, der ikke har været i
Tolo før, men afsted kom vi.De efterfølgende

dage gik det bedre og bedre med at komme
af sted.
På vandet kunne vi nyde det klare vand, de
smukke øer og kystlinier med skiftevis lodrette klippevægge, sandstrande og små byer.
Efter retur til Tolo kunne frokosten nydes i
vandkanten foran hotellet og derefter mulighed for afslapning, en bytur eller endnu en
rotur senere på eftermiddagen.Sådan forløb
de 7 rodage i forskellige retninger af Tolo.
Om aftenen serverede hotellet dejlig lokal
mad og lokal vin, som selv i pæne mængder
tilsyneladende ikke var særlig skadelig for
balancen. Inden maden gerne Gin og Tonic,
som hotellet er mestre i.
Ugen gik alt for hurtigt på dette skønne sted,
og søndag den 22. april gik hjemover - undervejs mod Athen, hvor der var tid til ophold i
det gamle Korint samt et stop ved Korinterkanalen.
Tak til Lise og Allan for god planlægning af
hele turen.
Dog ville det have været skønt med noget
mere roligt vand over middag - flere dage
blev armene noget lange sidst på dagen efter
flere timer i høj sø. Til gengæld medførte det
en god nattesøvn, hvor den græske rødvin
næppe ville have været nok.
Allan Pedersen på stroken under kvindelig kommando.
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Formiddagsroernes
grundlovstur 2018
Tekst: Torkild Karlsen
Foto: Henning Andersen og

Carl Emil Heidemann

Så blev det igen den 5. Juni og så på en tirsdag, hvor vejret ikke kunne være bedre, sol
fra en skyfri himmel og kun svag vind, ja det
kunne ikke være bedre. Synd nogle af roerne
netop denne vidunderlige dag havde valgt andre gøremål, således at vi kun kunne sende en
firer og en toer afsted mod Sundby Hvorup
Bådehavn, hvor morgenkaffen skulle indtages og skylles ned med en Fernet Branca.
Ikke fordi roerne er drikfældige, men roerne
anser drikken for at være skyld i, at de har
nået en høj alder med et nogenlunde helbred.
Selv doktor Claus argumenterer ikke mod
denne opfattelse.
Efter morgenmåltidet gik turen tilbage til
klubben i et moderat tempo med en enkelt eller to pauser undervejs. I klubben fik vi efter
endt rengøring af bådene et tiltrængt bad, og
så var vi klar til frokosten.
Igen i år bestod menuen af grillpølser og
hvidløgsmarinerede koteletter fra Slagter
Ole, kartoffelsalat og Leif.s grønne salat med
eksotiske frugter. Imens vi ventede på, at
grillen skulle blive varm, blev der tid til den

tiltrængt ølpause.
Vejret var så meget med os, at vi valgte at
spise ude, ved bænkesættene helt ud til fjorden, det kunne ikke blive bedre. Imens havde
også Erik Jensen og Torben Broe indfundet
sig for at spise frokosten sammen med os.
Frokosten blev indtaget med vanlig god appetit, og måske netop på grund af det gode
vejr fik selv grillmesteren ros, og det er stort,
idet grænsen mellem råt kød og brændt kød er
utrolig lille netop hos formiddagsroerne.
En vigtig ting manglede i år, Grundlovstalen,
Bent Bog havde meldt afbud og ingen turde
eller følte sig i stand til løfte “arven” i Bent.s
fravær. Så Bent - kom tilbage næste år.
Det med den manglende tale kom roerne dog
over, efterhånden som festen skred frem,
og vi sluttede midt på eftermiddagen i højt
humør. Vi glæder os alle til næste grundlovstur, må den bli ligeså god som i år.

AALBORG ROKLUB
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Team Torsdags udskudte
grundlovstur 12. juni
Tekst: Finn Jensen
Foto: Peter Laubek

Denne traditionsrige tur med indlagt grundlovstale måtte i år udsættes til den 12 juni af
mandskabsmæssige årsager. Målet for turen
var Skeelslundbroen over Ryå.
Turen startede som sædvanlig kl. 08.00 med
indtagelse af det store kaffebord i klubben.
Bådholdene var allerede sat af formanden, og
for at udnytte det store styrmandspotentiale
vi har i Team Torsdag, blev det 3 toåres indriggere, som skulle afsted. Det krævede dog
lidt rohjælp og her trådte den garvede ADR
kvinde Jette til.
Ved 09.30 tiden lagde vi fra “kaj” i flot sommervejr. Det farlige farvand mellem Nordbroen og dæmningen blev passeret uden

uheld. Afmærkningen var næsten på plads,
dog gav en vildfaren bøje inde på den nordlige strandbred anledning til nogen diskussion i den førende båd, idet bøjeafmærkningen skulle holdes om bagbord, og det ville så
indebære landgang og løft af båd, så konklusionen blev, at bøjen måtte være vildfaren.
Den megen kaffedrikning om morgenen og
roernes fremskredne alder gav selvfølgelig
behov for vandladning undervejs. Dette
klares jo nemt med en pøs, men båden med
den gæve ADR roer valgte at søge nødhavn
ved pumpestationen for at få dette problem
klaret. Til orientering skal nævnes, at landgang her er yderst vanskelig og frarådes.
Efter et par timers roning blev Skeelslundbroen nået. - Fine fortøjningsmuligheder,
bænkesæt på åbrinken, et par gøge, som
kukkede om kap i den nærliggende skov
gjorde, at vi kunne nyde den medbragte
frokost under behagelige forhold.
Grundlovstalen og flagmarkering skulle nu
være afholdt og være turens højdepunkt,men i
Landgang ved Skeelslundbroen, hvor der er fine
fortøjningsmuligheder og bænkesæt, så vi kunne
nyde vores medbragte frokost.
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respekt for grundloven blev denne seance udskudt til 2019, hvor vi så satser på, at ramme
den rigtige dato.
Hjemturen forløb uden problemer, dog blev
der gjort holdt ved dæmningen, hvor nogle
botaniserede, og andre skyllede sveden af
panden med en dukkert i fjorden. Hjemkomst
til AR ved15.30 tiden efter ca. 30 km roning.
Havde vi været så heldige at vores juniorroer
Ole Tand også deltog, ville det have bevirket

at roernes gennemsnitsalder kunne holdes lidt
under de 80 år.
Efter lidt afvaskning/afslapning deltog de
fleste af os sammen med ægtefælder i GAR
arrangementet kl. 18.00 med Tapas spisning,
foredrag om “Spritten” samt tirsdags jazz
med AR swingband.
En dejlig dag med flot vejr, frisk luft, god motion, vabler i hænderne, lækker mad og god
musik. - Hvad kan man ønske mere? ?

GAR’s forårsaften
- stor succes
Tekst: Peter Laubek
Foto: Peter Laubek – Frank R. Sørensen

Der var fremmødt en 30 – 40 GAR medlemmer incl. ledsagere til GAR`s forårsaften,
der var tilsmilet af rigtig godt vejr. Vi fik
det, der var blevet lovet – lidt godt til ganen,
spændende foredrag og efterfølgende skøn
swing / jazzmusik.
GAR`s bestyrelsen havde virkelig lagt sig i
selen for at give deltagerne en spændende aften. Den altid veloplagte GAR formand Francis bød velkommen til de gamle rosvende og
aftenens foredragsholder Claus Berthelsen
fra firmaet A. Enggaard.
Herefter gik forsamlingen i gang med
fortæringen af det lækre tapasbord, der hørtes
kun vellyd fra de forskellige borde. Betjeningen blev varetaget af to kvikke Ægir –
drenge, Sebastian og Joachim, superviseret
af Jørnn Bertelsen og Torkild Betjent, der
sikrede at der ikke kom til at mangle vin og
øl ved bordene.
Efter en god times tid fik Helge Foss besked
på at klinge med glasset, så formanden kunne
komme til orde. Francis præsenterede aftenens foredragsholder Claus Berthelsen, der
som ansat ingeniør ved A. Enggaard skulle
foredrage over emnet: ”Hvad foregår der på
Spritten”. Det blev en spændende gennemgang af baggrund og realisering af byggeriets
mange udfordringer og ikke mindst omtale af
de enkelte bygningers placering, højder og

GAR’s formand Frank R. Sørensen bød velkommen og fortalte om aftenens spændende
program

funktion, der blandt andet fremgik af de medbragte plancher, som var opstillet. Ligeledes
kom Claus ind på de mange restriktioner, der
var forbundet med projektet, sikre de bevaringsværdige bygninger, krav om parkerAALBORG ROKLUB
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Ingeniør Claus Berthelsen fra firma A. Enggaard
A/S fortalte om det spændende bygningsarbejde
der for tiden er i gang på ”Spritten”, godt illustreret af medbragte plancher.

ing, den usædvanlige undergrund og de udfordringer den stiller til pilotering m.v.
Enggaards ingeniører havde fået adgang til
de gamle tegninger fra 30’erne, hvor de historiske bygninger blev opført. Claus fortalte på
spændende måde om, hvorledes man den-

gang havde løst piloteringsopgaverne med –
tror han sagde at under de gamle Spritbygninger befandt sig 5000 stk. 15 – 20 meter lange
granstammer fra Rold Skov – imponerende.
De blev transporteret med hestevogn – 2 stk.
af gangen.
Efter og under Claus Berthelsens foredrag
kom der en lang række spørgsmål fra forsamlingen. Eksempelvis vedr. parkering, støjproblemer fra jernbanen, kritik af højden og
placeringen af bygningerne langs jernbanen,
planer om nyt teater o.m.a. Vedr. de kreative
projekter ” Det store kunstværk ”, Carlsberg
bryggeriernes plan om etablering af mikrobryggeri, etablering af chokoladefabrik m.v.
blev det kun berørt sporadisk. Her henviste
Claus B. til den legendariske ”Martin”, der
er manden med visionerne og ham, der har
skaffet de mange millioner til det tårnhøje
kunstværk, som skal opføres på Spritgrunden.
Tørstige sjæle skulle betjenes og det sørgede de
to GAR bestyrelsesmedlemmer, Jørnn Bertelsen
og Torkild (Betjent) Carlsen, blandt andet for..
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Der var en aften med god stemning, også under
spisningen. Det flotte tapasbord gjorde lykke og
der var rigeligt til, at Team Torsdag kunne spise
sig mætte efter en herlig lang rotur til Skeelbroen.

Der blev lyttet interesseret til planerne for og de
udfordringer der følger med arbejdet på at bygge
et kunstmekka på den gamle spritgrund.

Interessen for projektet var tydeligvis stor fra
tilhørernes side. Flere mente, at man ikke
havde draget lære af de uheldige byggerier,
som var opført på Aalborgs Havnefront de
senere år. Tak til GAR bestyrelsen for et godt
initiativ.

– for trækbasunen fik alt hvad den kunne
trække lige fra starten.
Redaktionen fik en snak med et par af de
gamle rosvende fra GAR, og vi blev enige
om, at vi var særdeles privilligerede med de
muligheder og oplevelser vor gamle klub
tilbyder. Det kan kun lade sig gøre, når der til
stadighed er rokammerater, som påtager sig
de udfordringer, der ligger i, at man tager ansvar og deltager i bestyrelsesarbejdet i GAR.

Efter foredraget gik klubbens velklingende
jazz / swing band i gang, og man fornemmede,
at Bent Bog var i ekstra godt forårshumør

FÅ DIT BUDSKAB
UD OVER RAMPEN!
Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med
at flytte sig, så I bliver set, forstået og husket.
Vi brænder for at skabe resultater, der udvikler
din forretning og skaber vækst.
Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S · Lyngvej 3 · 9000 Aalborg · Tlf.: +45 96 35 77 77
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Universitetsmatch i Aalborg
- hvem vandt
pokalen?

De kvindelige studerende
fra Aalborg Universitet på vej til
start.

Tekst: Mette Bacher
Foto: Jens Brandt
Peter Laubek

Det er en sprudlende glad formand for Aalborg Roklub, Karsten Holt, der fortæller om
en succesfuld universitetsmatch, der fandt
sted lørdag på Limfjorden, ud for Aalborg
Roklub.
- Vi havde fem ottere til start, og det gik forrygende godt. Der var mange tilskuere, der
overværede matchen, og med blandt de fem
mandskaber, var et hold med kvinder, der

kæmpede imod mændene, siger Karsten Holt.
- Aalborg Kommune støttede arrangementet og stod for udgifterne til bådtransport og
gæsterne, der tog turen til den nordjyske hovedstad. Det var en meget flot gestus af kommunen, synes jeg, og det fortæller jo også
noget om, at mange efterhånden har en stor
interesse i arbejdet med universitetsroningen
i Aalborg Roklub, fortæller Karsten Holt.
Universitetsmatchen er blevet en vigtig del
i den i forvejen store Aalborg Regatta, der
afholdes over tre dage med forskellige aktiviteter på vandet, hvor der kommer besøg af
skoleskibe, der er speedbådsrace, blandede
havnearrangementer, koncert med kendte
musikere og det hele afholdes som en stor fest
omkring det store havneareal, som Aalborg
Roklub også er en væsentlig del af.
Gæsterne tog sig af sejren
Formanden kan ikke lade være med at få et
smil på læberne, da han nævner, at det var
gæsterne fra Syddansk Universitet, der har
- Når man vinder i otter, så skal styrmanden helt
traditionelt en tur i baljen.
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Fire studerende fra Sønderborg deltog også i lørdagens otterrace, og det i en kombineret otter.

roere i Odense Roklub, der rendte af med
sejren - og det oven i købet på de ellers så
sejrsvante Aalborgroeres hjemmebane. - De
roede flot, og det var naturligvis populært,
at de kunne rejse hjem med den kæmpestore
pokal, smiler Karsten Holt.
- Vi havde også sørget for, at alle universitetsroere kom på vandet, og det gjaldt også dem,
der ikke kunne stille med et mandskab til en
otter. Herunder fire universitetsstuderende fra
Sønderborg.
Så kombinerede vi blot med vores egne, og

det gik rigtigt godt, slutter formanden.
Næste gang universitetsroerne sætter hinanden stævne, er allerede den 30. Juni, hvor
der er en match i Københavns Sydhavn, med
Københavns Roklub som medarrangør.

Majken og Dan med den nye
AR-roer “Lille Carl”.

... Og så ender det jo gerne sådan her...
AALBORG ROKLUB
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Studenterregatta
i Københavns Havn

Dønninger i Københavns Havn gav tekniske udfordringer for de deltagende roere. Her er det
et hold fra Aalborg, der har ramt en bølge.
Tekst og foto Leif Thygesen

Når tilskuerne ikke vil komme til kaproning, så må kaproningen komme til tilskuerne.
Det kunne være lidt af filosofien, da universitetsroning holdt sin første studenterregatta
i Københavns Havn mellem Langebro og
Bryggebroen med Københavns Roklub som
base. På Islands Brygge nød tusindvis af
københavnere den smukke sommerdag, og
der var musik og fest. Det var således den helt
rigtige kulisse ”bagmanden” Michael Moerner & Co. havde valgt til universitetsroningens start i København. Det smukke vejr gav

tæt trafik i havnen af alle mulige fartøjer, og
det var ikke uden problemer at finde et hul i
den tætte trafik, så otterene kunne sendes af
sted, og de mange bølger og dønninger, som
blev genereret gav styrmændene og roerne
rigeligt at se til. Desværre var der kun fire
hold til start, et kvinde- og to herrehold fra
Aalborg samt et herrehold fra Odense.

Odenses herrehold fik deres båd fyldt med
vand kort efter start og måtte øse undervejs, men gennemførte alligevel kaproningen.

Glade piger fra Aalborg vandt som ene
anmeldt, men håber, at flere vil lege med til
næste år.
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Aalborg vandt dobbeltsejr. Her er det Aalborgs sølvvindere.

aalborg
Roklub2år
13
afholder

fødselsdagsfrokost
lørdag 25. august

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

- Og her er de stolte vindere fra Aalborg
med den store pokal som et synligt tegn på
sejren.

kl. 13.00 FØDSELSDAGSFROKOST
og hvad deraf følger

Menu:
	SKIPPER	LABSKOVS
HUSK:
Tilmelding på opslags-

tavlen eller send en mail
til et bestyrelsesmedlem.

Naturligvis måtte styrmanden en tur i baljen.
Her er det Aalborgs piger, der afkøler deres
mandlige styrmand.

år
2
3
1

trong...
s
g
n
i
o
g
dig still
- og sta
AALBORG ROKLUB
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Rotur under Airshow
Tekst og foto:
Morten Nørtoft og Christoffer Vinther

Den 10. juni var Aalborg området omdannet
til et virvar af mærkværdige lyde. Anledningen var Danish Airshow på Aalborg lufthavn.
En lille flok på 8 roere fra Aalborg trodsede
regnen og klargjorde Ib Stetter og Ehlers.
Destinationen var bestemt allerede inden
fremmødet - selvfølgelig skulle man da se air-

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
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show fra en robåd! Bådene blev sat i vandet,
roerne placeret, årene isat og styrmændene
ombord. Ikke langt efter de første bolde nord
for Egholm blev der kaldt et vel, da en stor
Hercules maskine fløj lavt ind over Egholm.
Her kredsede den rundt nogle gange inden der
blev smidt såkaldte flares ud som afslutning
på opvisningen. Kort efter var det som om
tiden var skruet tilbage, da der kom 2 stk
Vampire T55 jetfly i luften som hurtigt blev
fulgt op af en MIG15. Under deres opvisning
kom de flere gange susende direkte hen over
robådene. Lige inden og under hjemturen var
der opvisning med små propelflyvere som
både lavede loops, kraftige dyk og andre facinerende formationsflyvninger, selvfølgelig
med obligatorisk opvisningsrøg! Turen sluttede af i Saunaen så alle kunne få varmen
efter at have været ude i både regn og blæst.

Ny til universitetsroning i Aalborg Roklub
Tekst: Carl E. Jøker og Martin Ask

Som helt ny i Aalborg roklub blev vi modtaget med åbne arme. Vi mødte op i roklubben om eftermiddagen i stramt siddende tøj,
som instrueret, og medlemmerne var glade
for at se os. Vi blev instrueret i ergometer, for
at gøre op med den manglende teknik. Efter
ergometerteknikken sad lige i skabet, blev vi
sendt i bassinet, for at få en fornemmelse af
en rigtig robåd. Efter introduktionen, blev vi
sat i en inrigger. Selvom vi var blevet mestre i
roning på ergometer og i bassinet, var bådteknikken på vandet ikke helt på plads. Kritik
gives bedst konstruktivt, så den gentagende
og højtråbende kritik, tog vi selvfølgelig konstruktivt. Efter en lille time, da den erfarne
styrmand fik nok, roede vi ind igen. Efter
oprydningen, hyggede vi med saftevand, øl
og en hyggelig snak.
Vi startede ikke kun danskere til universitetsroning. De internationale engelsktalende studerende fik samme introduktion. Eftersom de
erfarne roere også går på universitet, er det
engelske niveau i Aalborg Roklub højt, og der
er plads til alle.
Som nybegynder havde vi ikke forstået, hvor
meget teknik der var i roning. Dette gik op for
os, efter vores første fejlfyldte tur på vandet.
Efter et par træningspas, blev vi sat i en 8’er,
som skulle kæmpe til Aalborg Regatta.
Efter vi blev sat i en 8’er, blev træningen
mere seriøs, da vi skulle møde 5:50 tre dage
om ugen. Da vi synes at Aalborg Regatta
nærmede sig hurtigere end vores teknik blev
god, begyndte vi at møde alle hverdage. Ved
de første træningspas var fremmødet stort,
men som tiden gik, var kun de seriøse universitetsroere tilbage.
Det sociale fylder meget i Aalborg Roklub.
Hver morgen efter træning, bliver der spist
morgenmad sammen. Her bliver morgendagens bedrifter diskuteret, der bliver grinet og
hygget.
Vi trænede målrettet efter at vinde Aalborg

Regatta. Efter en måneders intensiv træning,
kom tiden til Aalborg Regatta, lørdag d. 16.
juni. Her mødte Odense Roklub og Sønderborg Roklub op, og var klar til kamp. Her
blev morgenmaden stillet på bordet kl. 10:00,
hvor der blev hygget inden dagens seriøsheder. Til Aalborg Regatta, var der fem både,
to herre 8’er og en dame 8’er fra Aalborg
Roklub, en herre 8’er fra Odense Roklub og
en blandet 8’er med roere fra Aalborg Roklub
og Sønderborg Roklub. Starten gik kl. 13:00,
trods det dårlige vand, var det intense løb
meget tæt. Odense vandt med en lille meter
over Aalborg. Som ny roer, var det en stor og
anderledes oplevelse, selvom vi var forberedt
på løbet, var det en helt anden oplevelse, når
vi sad i det, ubeskriveligt fedt. Efter løbet deltog vi i festen! Vi vandt roølstafetten, ramte
plet i øksekast, nød den helstegte pattegris og
drak masser af øl. Festen fortsat langt ud på
natten, hvor vi alle hyggede.
To ugers intensiv træning senere, deltog
vi i DM i universitetsroning, som foregik i
København. Her ville vi have revanche over
Odense. Lørdag morgen blev vi sat i biler, og
der var dømt road trip. Det var hyggeligt. Vi
stod i Københavns Roklub friske og kampklare. Starten gik kl. 15:00, men først skulle
vi vænne os til de fremmede farvande. Vandet
var fyldt med joller besat af fulde københavnere. Dette skabte meget livligt vand, som
gjorde roningen mere udfordrende. Starten
gik. Efter de første par tag, begyndte Odense
at tage vand ind, og de var ude af løbet.
Derefter var løbet meget tæt mellem de to
herre 8’ere fra Aalborg. Overraskende nok
vandt vi og Aalborg Roklub blev Danmarks
mestre i Universitetsroning 2018.
Opstart i Aalborg Roklub har været en super
fed oplevelse, som har budt på mange nye udfordringer, som vi har taklet med gåpåmod og
en positiv attitude. Derudover har vi også fået
en masse nye venner. Vi glæder os til at fortsætte og vinde flere konkurrencer sammen
med Aalborg Roklub.
AALBORG ROKLUB
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Sankthans arrangement
i Aalborg Roklub

Tekst og foto: Karsten Holdt

Rigtig mange fandt traditionen tro vej til
Søsportsvej 8 for at nyde det rokammeratlige
samvær – i selskab med familie, venner og
selvfølgelig rokammerater.
Der var rift om pladserne foran grillen, der
arbejdedes på højtryk for at tilgodese appetitten hos de sultne deltagere. Øjnede man sved
på panden hos Grillmester Ulrik?
Vejrguderne tilsmilede arrangementet og
familien Terp valgte at nyde timerne ved
klubbens bolværk, hvor man kunne nyde en
svalende brise.
Alle var spændte på hvordan aftenen ville udvikle sig – da roklubberne i år havde valgt at
støtte op om kok og igangsætter Lars Jeppesens initiativ om at give havnen tilbage til

borgerne og vestbyen.
Kl. 19.57 drog alle i sluttet flok til Limfjordsværftet, hvor et herligt syn mødte os.
Hele havneområdet var fyldt med mennesker, der forventningsfulde vendte blikket
mod centrum, hvorfra samme Lars Jeppesen
bød velkommen til båltaler, musikere og
repræsentant for Living Boats, Aalborg og
Aarhus ved Jørn Grønkjær Jensen. Båltaleren
var stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. Alt
dette foregik naturligvis fra en båd.
Specielt roklubberne fik en hilsen fra Lars for
at støtte op om initiativet.
Vi fik alle ”en på opleveren”. Området var
som forvandlet med udstillingsbygning, en
nymalet betonmur på vejen med spændende
maritim kunst og mulighed for at se de projektforslag, som Lars pt arbejder efter.
Skt. Hans bålet? Det var selvfølgelig også en
oplevelse. Bålet var flydende i Skudehavnen
og var placeret i en stor gryde for at tilgodese
sikkerhed. Indholdet af gryden var… en båd,
der skulle afbrændes. Bålet blev antændt af
kajakroere med fakler.
Joh… det var i sandhed en begivenhedsrig
aften – og mon ikke vi næste år vælger at samarbejde med Lars igen.

Stadsarkitekt Peter Baltzer Nielsen fremfører årets båltale.
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Vil du undgå
et gebyr på

- hva f.. er nu det?
Ved Anders Thomsen

Er forkortelsen for EU Persondataforordningen som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger inden for EU.
Forordningen trådte i kraft 25. maj og afløser
den gamle Persondatalov.
Regelsættet skal sikre at persondata behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig
og sikker måde.
Hvorfor er det nu relevant for os? Jo, selvom
Aalborg Roklub ikke er Google, Facebook
eller en international Internetforretning men
en social orienteret roklub for mænd gælder
GDPR reglerne også for os.
Du har som medlem krav på at vide, hvilke
oplysninger AR gemmer om dig, nemlig dit
navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse
samt din rostatistik. Derudover kan vi i
arkiverne have nogle billeder liggende taget
i forskellige offentlige sammenhænge. Vi har
ikke registreret dit CPR nummer.
Disse informationer stilles til rådighed for
AR’s medlemmer i rosystemet og på vores
hjemme- og Facebook sider.
I rosystemet står serveren i et aflåst lokale og
medlemmerne kan tilgå dem via terminalen i
bådhallen, som kun er tilgængelig for medlemmer. Hjemmesiden og Facebook siderne
er i sagens natur offentlige.
Hvis du som medlem gerne vil have slettet
dine data efter udmeldelse, kan du kontakte
bestyrelsen, som er ansvarlig for, at regelsættet overholdes bedst muligt.

kr. 250

På generalforsamlingen blev
der vedtaget, at rykkergebyret for manglende betaling
af kontingent er kr. 250.
En sikker måde på at undgå
at betale dette, er ved at
tilmelde betalingen på PBS.
De nødvendige informationer
vedrørende tilmeldingen, kan
du finde på den kontingentopkrævning, som du lige har
betalt.
	Allan Pedersen
Kasserer

Nyt fra

GAR’s efterårsfest 2018,
med damer, holdes ikke som
tidligere annonceret,
lørdag 6. oktober.

Arrangementet er flyttet til
Lørdag 13. oktober 2018
Så sæt et STORT
ved denne dato.

X

Program for efterårsfesten
bringes senere her i robladet.
Bestyrelsen
AALBORG ROKLUB
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Rotur til Oslofjorden
Den 17. juni drog 6 rosvende fra team ”Formiddagsroerne” mod Oslofjorden.
Vi havde planlagt turen i samarbejde med
Marianne Lundh (kontaktperson for Norske Studenters Roklub og den gamle Dameroklub).
Vi ankom til Oslo i et forrygende regnvejr, men blev vel modtaget af Marianne
iført komplet regnsæt og paraply, idet Jens
Fagerholdts varevogn skulle guides over på
Kalvøya, hvilket krævede en speciel kommunal tilladelse og lokal indsigt, da øen som
vi skulle bo på var et særligt naturområde
skærmet for motorkøretøjer.
Vi blev indkvarteret i små primitive hytter på
Solodden som er Norske Studenters Roklubs
sommerresidens på Kalvø med en fantastisk
smuk beliggenhed, med de bedste udsigter
til skærgården. På øen findes også Bærum
Roklub med et flot klubhus og rostadion.
Dagen efter vores ankomst skulle vi hente to
2 + inriggere som vi havde lejet i den gamle
Dameroklub, Forbundshallen, tæt på Oslos
centrum, og ro tilbage til Solodden gennem
skærgården. En rodistance, ifølge søkortet,
på 11 km.
Vi kom også godt fra start i godt rovejr og
efter ca. 5 km., kom vi ud i den ydre skærgård,
hvor vejret skiftede til kraftig modstrøm og
modvind – dog ingen regn.
Her erfarede vi så, at en ting er søkort at forstå, men uden landkending er målet svært at
nå..
Sagen var, at skærgården jo består af mange
små smukke grønklædte klippefyldte øer med
romantiske huse, men nordmændene har bare
glemt at forsyne øerne med navneskilte, så set
fra vandsiden ligner de hinanden.
Dette bevirkede, at vi fik sat en for sydlig
kurs, med det resultat, at rodistancen blev
forlænget med 11 km i hård vind- og mod-
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strøm, så det var trætte rofolk der kom tilbage
til Solodden.
De følgende dage fik vi tilrettelagt vores roture efter de stedlige vejrforhold - som var af
skiftende karakter.
Der blev roet hver dag, men også tid til at se
Danmarks VM kamp mod Australien på en
pub. i Sandvika. Ikke en særlig stor oplevelse.
Så alt i alt havde vi en dejlig uge i den norske
skærgård, hvor vi blev vældig godt serviceret
af omtalte Marianne.
En naturoplevelse af de store med godt og
spændende rovand samt et rigt fugleliv, som
vores medbragte ornitolog (Peter Jensen)
kunne underholde med. Så nu kender alle forskellen på en strandskade og en dykand.
Turen kan anbefales. Dog skal man være
opmærksom på, at hytterne på Solodden er
oplyst til 3 personer pr. hytte, men vil man
undgå unødig trængsel på madrasserne så anbefales 2 personer pr. hytte.
Med hensyn til leje af både skal man være opmærksom på, at de både, som vi lejede, ikke
var af bedste kvalitet og ældre dato.
Derfor kan et alternativ være at låne/leje
en (4+inrigger) som ligger på Solodden og
dermed undgå den besværlige logistik med
afhentning og aflevering af både i Forbundshallen.
Udover de små hytter til overnatning er der et
fælleshus med udmærkede køkkenfaciliteter
samt opholdsrum og fremragende udsigt.
Baderum i tilknytning til bådhallen.
Endvidere skal det oplyses, at Aalborg
Roklub historisk har haft et tæt samarbejde
med Bærum Roklub, hvilket Peter Laubek
kan underholde om.
Så – Vi havde en dejlig og til tider udfordrende ro uge med godt og hyggeligt samvær.
På vegne af Formiddagsroerne
Kaj Erik B. Jensen

Runde fødselsdage
Roklubben og redaktionen ønsker hermed
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte
medlemmer:
75 år:

Vagn Thidemann 15. juli
65 år:

Kjeld Lund 27. juli
Finn Laursen 1. august
40 år:

Henrik Christoffersen 12. juli

- vi si’r tillykke

g at Flemming Geert fik en af sit livs over-

raskelser, da chefen for Trainregimentet på
prins Joachims vegne meddelte, at HMD den
23. april har udnævnt Flemming til Ridder af
Dannebrogsordenen. Rosvendene i kapafdelingen er indstillet på, at det herefter hedder Sir
Flemming. Selvfølgelig under forudsætning
af, at Sir Flemming viser ridderlighed overfor
de gamle kap – drenge i form at en lille ting til
halsen, når ridderkorset fremvises i klubregi.
Stort tillykke til Flemming med den flotte æresbevisning.

Bryllup:

2. juni:
Jonas Svane gift med Nadine Schulz

g at roklubbens tilbud til medlemmerne er
mangfoldige. Den 6. juni havde Erling Steffensen via god kontakt til arkitekt Niels Uhrenholdt sørget for, at Formiddagsroerne og Team
Torsdag samt AR formand Karsten Holt blev a
jourført om, hvor langt man er nået med bygningen af det nye supersygehus.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
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blev ”løftet” ud af spændholtet og ud i vandet,
inden hun fik set sig om. Åregangen blev bøjet
45 grader og riggen bøjet. Det er store kræfter
der er på spil. Det forlyder dog, at hun overlevede og fortsat er med i flokken.
g at en tirsdag først i juni, hvor veteranotteren

En veloplagt sygehusarkitekt udfoldede sig i
næsten 2 timer om alle de udfordringer dette
kæmpebyggeri til 11 milliarder indebærer. Lige
fra de arkæologiske udgravninger, hvor man
havde fundet en ældgammel tand fra en OLDTIDS – KAT til afkølingsanlæg hvor man udnyttede det kolde vand fra Aalborg Portlands
store kridtgravsbassin. Fra klubben deltog 15
interesserede, hovedsageligt meget hvidhårede
seniorer, der af naturlige årsager gerne vil være
på forkant med Region Nordjyllands sundhedsvæsen og fremtidens hospitalstilbud. Supersygehuset var vært ved et glas køligt aqua, enkelte
påstod, at det var aqua destillata
Stor tak til Erling for endnu et besøg på fremtidens supersygehus.
g at for 70 år siden i 1948 holdt AR ligeledes
den traditionsrige Sct. Hansfest ved fjorden.
I klubbladet for juli måned lød det: ”Der var
samlet ca. 300 mennesker af begge køn i den
festligt smykkede bådhal, og knap nok havde
formanden (Købmand Chr. Springborg – ham
med hornbrillerne på billedet i forhallen) budt
velkommen , før samtlige deltagere havde forpoterne i ædetruget, og hvis maden smagte
ligeså godt som den ”lød” – ja så har den været
prima over hele linien. Lige medens jeg sad med
et stykke med fregner ( også kaldet spegepølse) ,
tog Kringeling (formanden) ordet og fortalte, at
han havde modtaget et fotografi fra et tidligere
medlem af klubben, der ville have fejret 60 års
jubilæum i år, hvis han havde holdt forbindelsen ved lige”. Redaktionen kender godt den
slags medlemmer, heldigvis har vi en stribe af
trofaste medlemmer, der ikke går med den slags
ærgrelser.
g at en af de nye roere under universitetsro-

ernes instruktion måtte sande, at det af fange en
ugle i en otter, kan blive en våd omgang. Pigen,
der sad etter i ”Kap 100”, fangede en ugle og
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sad nede ved det gamle værksted og ventede på,
at holdet skulle samles, så dukkede en gammel
kaproer, Leif Jacobsen, op. Han ville lige se,
om han stadig kendte nogen i sin gamle klub.
Og det gjorde han jo! Selv her adskillige årtier
efter at han forlod klubben. Leif roede kaproning i slutningen af tresserne, og vandt blandt
andet i senior B otter i Haderslev i 1969, og i
senior B firer i Brabrand i 1970. Han roede på
hold med vor mand i USA, Henrik Vejlstrup, og
Roar Clausen. Leif læste i sin tid til arkitekt, og
arbejdede som sådan i en lang årrække i Norge.
Leif bor nu i Esbjerg, hvor han roer i Esbjerg
Roklub. Leif havde et stort ønske om igen at
komme ud i otter. Vi forsøgte at give ham en tur
på veteranotteren en efterfølgende tirsdag, men
desværre var det ikke muligt for os, da der var
mange afbud på grund af de travle pensionisters
ferieplaner.

g at i 1948 ved Sct. Hans festen fik bl.a. mal-

ermester Sigfred Hansen og købmand H. Thordahl Jensen 15 årsnålen. Ved overrækkelsen fik
disse medlemmer hver et lille ” Hip ” fra såvel
formand som tilhørere.

g at Erik Myrhøj foreslår, at vi får udrustet
indriggerne til langtur med denne Hollandske
styrmandsplads - især til Team Torsdag

Det kan være svært for
dig at vurdere hvilken

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
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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

