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udkommer 6 gange årligt, ca.
den 15. i de ulige måneder
(januar, marts, osv.).
Det er et debatforum, så derfor er
artikler og indlæg forsynet “afsenderens” navn, så det er tydeligt
hvis mening, der gengives.

AALBORG
ROKLUB:
Søsportsvej 8
9000 Aalborg
Tlf.: 9812 6719
www.aalborgroklub.dk
mail@aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59
TRYK: NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk

Næste roblad udkommer i september måned - Deadline 15. august
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Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

SÅ lykkedes det endelig!
Lørdag, den 27. juni afholdtes årets standerhejsning og mange var mødt op. Vi er jo traditionernes klub, og mange skulle modtage en
sølv- eller guldåre for deres roindsats i 2019.
27 medlemmer roede i 2019 hver mere end
1.000 km. Der blev i alt uddelt 8 guldårer og
7 sølvårer. Se omtalen af standerhejsningen
andetsteds i robladet.
Så lykkedes det endelig! Klubbens medlem
nummer 1 – Torben Broe blev i 2019 snydt
for sin 65 års jubilæumsnål grundet medlemsregisterfejlregistrering. Denne meget beklagelige misere skulle udlignes – og ved
standerhejsningen lykkedes det endelig –
under behørigt bifald – at lykønske Torben
med det flotte jubilæum. Jubilæumsnålen fik
følgeskab af en god æske chokolade som kompensation for ventetiden.
Så lykkedes det endelig! Klubbens allestedsnærværende medlem Allan Pedersen var årets
prismodtager af Rostatuetten for sin store
indsats indenfor de rosportslige aktiviteter. Allan har bl.a. bidraget som materialeforvalter,
instruktør ved både roskole og styrmandskurser og meget mere. Det var meget fortjent, at
Allan modtog statuetten – igen med applaus.
Stor tak for indsatsen.
Sæson nummer 134 er endelig kommet i
omdrejninger. I forhold til 2019 er vi i øjeblikket ca. 10.000 km bagud! Så husk at ro lidt
længere hver gang du er på fjorden.
UNI-afdelingen har også spejdet langt efter
regattaer. Alle planlagte regattaer er blevet
aflyst. Tilbage er mulighederne NM, DM
og Copenhagen Harbour Race i oktober. Vi
håber, at vore skarpe roere er sprængfyldt
med energi, så vi kan få nye mesterskaber til
roklubben i år.

I skrivende stund skifter rengøring af klubhuset hænder. Som annonceret ved generalforsamlingen overtager UNI-afdelingen
rengøringen i stedet for AQUA Service. Det
sker for at UNI-afdelingen kan tjene pengene og dermed have flere ressourcer til aktiviteterne. Vi har været meget tilfredse med
AQUA Service og retter en stor tak for den
gode service og imødekommenhed, vi har
oplevet. Vi kan kun på det varmeste anbefale
AQUA Service til andre foreninger og virksomheder. STOR tak for indsatsen.
Næste traditionsrige arrangement er roklubbens fødselsdag, der finder sted lørdag, den
29. august. Igen i år skal mange jubilarer
hyldes. Sæt stort kryds i kalenderen allerede
nu – og slut op om arrangementet.
Medlemmer, sponsorer og annoncører ønskes
en dejlig sommer.
Husk nu at holde øje med klubbens
hjemmeside og mails – og mød op,
når klubben kalder.

Ro motion ER go’ motion
– hele året.

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
AALBORG ROKLUB
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aktivitets kalender 2020
juli:

November:

2.-6. DFfR Sommer Lang-

1. Svømning i Sofiendal

6.-10. DFfR Sommer Lang-

3. Jazz aften kl. 19.00

tur fra Nykøbing Mors
tur fra Nykøbing Mors

11. Fur rundt
22.-3. DFfR Ro- og oplevelsestur
til Færøerne - se roning.dk

August:
4. Jazz aften kl. 19.00
- alle er velkomne

8.-9. Holstebro Regatta
8.-9. Roskole
22.-23. Århus Regatta på Brabrand
29. Aalborg Roklubs fødselsdag
- se side 20
29. Kanindåb

September:

Svømmehal kl. 17-18
- alle er velkomne

8. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

15. Rengøringsdag og
Standerstrygning

22. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

29. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

December:
1. Jazz aften kl. 19.00
- alle er velkomne

6. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

13. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

1. Jazz aften kl. 19.00

20. Svømning i Sofiendal

5. Coastal DM i Odder

24. Julebadning

- alle er velkomne

19.-20. DM i roning på Bagsværd Sø

Oktober:
6. Jazz aften kl. 19.00
- alle er velkomne

10.-18. DFfR ferielangtur til Tolo

- se indbydelse på roning.dk

10. Copenhagen Harbour Race
10. Rengøringsdag og
Standerstrygning

Svømmehal kl. 17-18

MOTIONSTURNERING - juni 2020
Af Jens Brandt

Motionsturnering er i år sat på pause,
pga. Corona. Hvis der var motionsturnering i år, så ville opgørelsen pr. 1. juni
2020 se således ud:

Kilometer
Gæste-km
Km ialt
Antal roere
Gennemsnit

22.573
802
21.771
132
164.932

Topscoren er stadig Allan Pedersen, som
i år er oppe på 670 km, hvor det sidste
år var 1150 km.
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Information om genåbning af
Aalborg Roklub
Nedenstående er
gældende fra og
med torsdag 11. juni

Så er der

grønt
lys

Seneste udmelding fra
sundhedsmyndighederne og Aalborg Kommune betyder, at vi nu atter kan bruge det
meste af roklubben på fuldt blus.
Dette indebærer, at det atter er tilladt at bruge
vort omklædningsrum og vore badefaciliteter.

MEN...

Der er stadig følgende
regelsæt/begrænsninger:
Indendørs træning:
For indendørs træningsfaciliteter gælder, at
der skal være minimum 4 M2 gulvareal per
person samt 2 meter afstand mellem hvert
ergometer, cykel eller anden træningsstation
(maskiner til styrketræning). Hver bruger skal
rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit og respektere 2 meters afstand til øvrige
klubkammerater, der også træner.
Måtterne må IKKE anvendes.
Motionslokalet specifikt (udover nævnte)
Max 8 personer i motionslokalet
Afvask før og efter brug
Sprit hænder
Afblændede maskiner må ikke benyttes
Robassin
Kun robassinet må anvendes. Ialt 5 motionister må befinde sig i lokalet samtidigt.
Motionslokalet på 1. sal må kun anvendes
efter kontakt til Bjarne Pedersen.

Klublokale:
Der er adgang til klublokalet, og dermed
muligheden for sociale arrangementer, ved
at overholde kravet om 1 person pr. 2 M2
gulvareal og med minimum 1 meters afstand
mellem deltagerne – såfremt der er tale og
stillesiddende aktivitet. Dog maximalt 40 personer samtidigt.

Terrassen:

Der skal være minimum 1 meters afstand
mellem medlemmer på terrassen.

Omklædningsrum og
badefaciliteter:
Omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter kan tages i brug under forudsætning af,
at hver bruger rengører alle kontaktflader
efter sig med håndsprit. Så opretholder vi
myndighedernes krav om skærpet fokus på
rengøring minimum en gang dagligt.
Der skal være minimum 4 M2 gulvareal per
person samt 2 meter afstand mellem hver person i omklædnings-og badefaciliteterne.
Fælles håndklæder og sæbestykker bør undgås. Brug papirhåndklæder og sæbedispensere.

Roning på vand:
Der skal fortsat være et øget fokus på hygiejne
og rengøring af båd samt årer.
Måtte der være tvivl om ovenstående eller
iøvrigt er man altid velkommen til at kontakte
et bestyrelsesmedlem.
Med rosportslig hilsen
Bestyrelsen

AALBORG ROKLUB
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134. Standerhejsning

Tekst og foto: Peter Laubek

For første gang i Aalborg Roklubs 134 årige
historie foregik standerhejsningen kort efter
midsommer. Årsagen er selvfølgelig Corona.
Men vejrguderne var med os. Let østlig vind
og splitflagene kunne udfolde sig mod en blå
himmel.
Bestyrelsen havde planlagt start kl. 9.00 lørdag den 27. juni. Tilslutningen var ikke så høj
som vanligt, men mange havde sikkert valgt at
blive i sommerhusene i det usædvanligt flotte
sommervejr. De gik så glip af nogle festlige

timer ved fjorden sammen med gode rokammerater.
Som sædvanligt havde vore gæve Uni-roere
assisteret bestyrelsen og i særlig grad næstformanden med løsning af de praktiske opgaver,
som er forbundet med standerhejsning, morgenkaffe, frokost m.v.
Vor veloplagte formand Karsten Holt bød
forsamlingen velkommen og fremlagde dagens program. Herefter fik vi en kort gennemgang af hvorledes bestyrelsen havde
håndteret sagen omkring den planlagte
højtvandssikring. Stor var lettelsen, da vi fik
at vide, at den 4 meter brede offentlige vej,
der skulle placeres mellem klubhuset og fjorden var sløjfet. (Læs beretning andet steds i
bladet ). Endvidere lagde formanden op til,
at der skulle ske noget helt særligt ved denne
standerhejsning. En hændelse, der kun meget
sjældent er sket tidligere i klubhistorien. Som
vanligt sang forsamlingen “ Blæsten går frisk
over Limfjordens vande “, akkompagneret af
Syv af vore brave Uni-roere, der alle har oplevet
“fartens glød på kind” synger med på Erik Bertelsens skønne sang om Limfjorden.
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spillemændene Svend Jørgen Carstensen og
Frank R. Sørensen.
Roklubbens medlem nr. 1 Torben Broe,
blev herefter kaldt frem, og hædret med 65
års medaljen, fremstillet i det rene guld med
bånd i klubbens farver. Kun to gange tidligere
i klubbens historie har vi kunnet overrække en
65 års nål - nemlig til Niels Erik Hofman`s far
købmand Erik Hofman og til Poul Jørgensen.
Torben startede som ungdomsroer først i 50
erne blandt andre sammen med Helge Foss.
Herefter var der uddeling af sølv- og guldårer. Modtageres navne fremgår af nedenstående. Traditionen tro var det Allan Pedersen, der igen igen blev KM-topscorer. Allan,
der snart kunne have guldårer nok til en
model otter, modtog i stedet et mindebæger
af tin for sin flotte indsats med KM-indsatsen
indgraveret.
Herefter skulle et af klubbens mest attraktive
trofæer udleveres, nemlig rostatuetten, der
kun uddeles til roere, der har ydet en helt exceptionel indsats for klubben og ofte gennem
en lang årrække. Allan blev endnu en gang
kaldt frem og modtog mange rosende ord fra
formand Karsten og stor applaus fra rokammeraterne for sin mangeårige indsats som
kasserer, materialeforvalter , rosportsmand og
bestyrelsesmedlem.
Herefter overtog næstformand Ulrik Saxager
scenen og alle kastede blikket op mod Ulrik,
der med sikre tag lod klubstanderen glide til
tops, alt imens forsamlingen afsang flagsangen: “Vor stander frit skal vaje i sol og bygekast“ og dermed åbnede klubbens 134. sæson.
Der blev sluttet af med afsyngning af klubsangen. “Vi har en splendid roklub“ og et leve
for roklubben. Så var der kaffe og rundstykker
på 1. sal. Derefter gik de forskellige mandskaber i bådene og forsvandt henholdsvis mod
Norden eller ned i havnen i det skønne rovejr.
I mellemtiden gjorde Ulrik frokostpølserne
klar og i samarbejde med vore uundværlige
Uni-folk blev grillen gjort klar, så frokosten
kunne påbegyndes kl. 12.00.
Efter frokosten kaldte Ulrik Saxager til orden.
Der var jo også indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling. Anders Thomsen blev

valgt som dirigent. Der blev optalt, hvor
mange gyldige stemmer der var til stede.
Herefter læste Anders de nye ændringsforslag
til vedtægterne op. Begge forslag blev vedtaget således, at der fremover vælges 1 til 2
suppleanter til bestyrelsen ved generalforsamlingerne. Forslagsstilleren Troels Danielsen
fungerer som suppleant indtil næste generalforsamling.
Mange blev hængende til hen på eftermiddagen og hyggede sig med kammeraterne. Stor
tak til bestyrelsen og Uni-roerne for en festlig
og utraditionel standerhejsning. Også stor tak
til vore 2 messingblæsere, Francis og Svend
Jørgen, der angav takt og tone under afsyngningen af de 3 sange i det uddelte program.
Efter coronapausen var det velgørende at
komme ned i klubben og opleve en næsten
normal festdag med sang, taler, hædring,
frokost, roning og badning. Så lever vi igen.

Allan Pedersen modtager her et af klubbens
mest eftertragtede trofæer Rostatuetten for en
splendid indsats i klubbens tjeneste.

Fem old-timere hæver de grønne håndslukkere
og ønsker hinanden en god rosæson.
AALBORG ROKLUB
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Oversigt
over årets åretildeling:

27 medlemmer roede mere end
1.000 km -

Klubbens medlem nr. 1 Torben Broe forgyldes her
af formand Karsten Holt.

14 medlemmer roede mere end
1.500 km og havde dermed fortjent
en GULD-åre (6 af disse havde
allerede en guldåre, så der blev uddelt 8 guldårer)
13 medlemmer havde gjort sig
fortjent til en SØLV-åre. 6 af disse
har tidligere modtaget en sølvåre,
hvorfor der uddeltes 7 sølvårer.

8 Guldårer:

Kim Tania Hejselbak Nørgaard modtagerer guldåre.

Eliot Guesdon Helenus Stenbak
Eva Poulsgaard Nebeling
Kim Tania Hejselbak Nørgaard
Marie Møller Nielsen
Martin Ask Klausholt Andersen
Mette Louise Merrild Karner
Niels Knudsen
Søren Bagger Christensen

1798
1753
1514
1782
2154
1629
2492
1516

7 sølvårer:
Camilla Frølund
Damgaard Madsen
Jannik Mose Skov
Jesper Skovager Thomsen
Lasse-Emil Bang Nielsen
Philip Sperling
Simon Østergaard
Thor Knudsen

1126
1016
1278
1100
1105
1315
1001

Efter standerhejsningen tørner første båd ud på
fjorden med Anders på Pligten.
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Flådens
friske fyre
Kortstyrmandskursus
Det er fra venstre: Mads Kirkegaard Kristensen, Dan Hejslet, Lasse Emil Bang Nielsen, Philip Sperling
og Andreas Bek Mortensen.
Tekst og foto: Karsten Holt

Mens dette skrives arbejder flådens friske fyre
ihærdigt på at tilegne sig den ædle kunst det
er ”eget skib at føre” – alias uddanne sig til
korttursstyrmænd.
Gutterne mangler nu kun den sidste afsluttende træning og eksamen, inden de kan

stævne ud mod nye horisonter. Stor tak til Anders Thomsen, der var on-location-instruktør
(med i båden).

Til lykke med både initiativ og resultat
– og god vind.

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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Klimasikring på Søsportsvej
- den er kommet for at blive

Historie
Søsportsvej har igennem tiderne været genstand for mange af Limfjordens oversvømmelser. Sidst var med orkanen Bodil, hvor AR
og de øvrige klubber på Søsportsvej stod under vand. Oversvømmelserne kommer som
regel ikke direkte fra Limfjorden. Her virker
Berlinmuren efter hensigten, men når vandet
kommer ind af fordøren fra Søsportsvej, er
det ikke nok.
Sidste år var der et informationsmøde med
kommunen, som på sigt vil sikre Ålborg mod
oversvømmelser fra Limfjorden. FN anbefaling på klimasikring går på 1,90m over normal
daglig vandstand. Dette mål skal forhåbentlig
sikre os mod vandstandsstigninger de næste
100 år. Ved Søsportsvej var det planen bl.a. at
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fylde op således at der blev tillagt klubberne
mere land. Projektet var endnu ikke tidsmæssigt planlagt ved mødet.
Corona pandemien overhalede alle planer
og pludselig kunne kommunen investere i
stor stil. Klimasikringen ved Søsportsvej blev
rykket frem til gennemførelse i 2020.

Klimasikring 2020
Klimasikringen ved Søsportsvej er kun et projekt ud af 10 der går fra Limfjordsbroen og til
friluftsbadet.
Projektet skal afsluttes i 2020 for det er her
pengene kan bruges.
Klubberne blev præsenteret for et projektforslag som vist på skitsen.

Projektet indebar nu en 4 m bred sti ud for
klubberne hvor det nuværende bolværk er.
Samtidigt blev der inddraget noget af klubberne areal og de viste stigninger på slæbestederne var skræmmende.
De 5 klubber blev hurtigt enige om at nedsætte et koordineringsudvalg med opgave at:
- Stien skal væk.
Med trekantsområdet - en sti med potentielt 5 klubber med indbydende områder - 5
badebroer - sluttende med et grønt område
vest for ADR, vil området blive et trækplaster
for unge mennesker. En øget risiko for tyveri,
hærværk, usikkerhed, utilsigtet anvendelse af
områderne m.m.
Stigningerne på Slæbestederne
skal justeres for ikke at gøre det mere eller
mindre umuligt at sætte bådene i vandet.
Opgaven var – stærkt op ad bakke. Stien var
åbenbart et must fra kommunen. Kommunen
ønsker et sammenhængende stisystem, hvor
der er fri adgang til fjorden.
Det blev til mange møder, ofte ad hoc samme
dag, inddragelse af Kajakforbundet, DFfR og
Spejderbevægelsen, kontakter til politikerne

i By- og Landskabsudvalget, journalist Jens
Skovgaard tidligere AR osv. Det var et stærkt
team med et fælles mål
Arbejdet bar frugt. Efter 2 måneder blev stien
endelig fjernet fra projektet. De 1.90m er fortsat gældende, men den stigning, som bådene
skal overkomme vil blive reduceret fra 1.40m
og forhåbentlig til 1-1.1 m. Der vil blive lavet
opfyldning af klubbernes områder således at
der ikke mere vil være hæld mod fjorden, men
baghæld mod klubhusene. Her skal vandet
bortledes med omfangsdræn. En opfyldning
på 10-30 cm vil yderligere reducere de anførte stigninger. Vi får plads til motorbådene
på diget. Der bliver en samlet placering af
klubbernes motorbåde for vi får kun en kran.
Der er endnu ikke sat tid på projektets gennemførelse og vi får først en ny udgave af
projektskitserne efter robladets udgivelse. De
vil efterfølgende blive hængt op i klubben ligesom vi vil gennemføre en orienteringsaften
Den viste skitse er det sidst modtagne og med
de gamle koteangivelser

AALBORG ROKLUB
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Team Torsdag Aalborg roklub
Aalborg 4. juni 2020

Til bestyrelsen for
Aalborg Roklub
Team Torsdag, der repræsenterer medlemmer, der har været i Aalborg Roklub helt
tilbage fra midten af 50 erne og fremefter,
ligesom der blandt medlemmerne er rosvende med stor indsigt og erfaring på det
maritime område. Team Torsdag, ser det
som en stor gevinst for klubben med den
nye højvandssikring, hvis det lykkes at finde
en fornuftig teknisk løsning på slæbested,
der også tager hensyn til såvel de ældre
medlemmer som de yngre, der skal tumle de
op til 18 meter lange kaproningsbåde.
Derimod fremsender vi en begrundet, men
skarp protest mod etablering af en offentlig
sti tværs over bådpladsen i forbindelse med
bygningen af højvandssikring udfor Aalborg
Roklub ! Det vil virkelig medføre besværligheder og omkostningstunge foranstaltninger
for de enkelte klubber.
Fra mange sider har man rost de mange
smukke, historiske, bevaringsværdige og
arkitektonisk spændende klubhuse med
facaderne ud til Søsportsvej. Det er ikke
tilfældigt at byens arkitektstuderende har
ekskursioner til Søsportsvej.
Det må da helt sikkert betyde en større visuel
oplevelse for folk, at bevæge sig forbi forsiderne af eksempelvis Søspejderstationen,
Aalborg Roklub og Aalborg Dame Roklub
fremfor ad en sti langs bagsiden af klubberne
på det korte stræk, der allerede slutter ved
ADR.
Dette sammenholdt med de uoverskuelige
problemer og ulemper en offentlig sti, der
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skal krydse og opdele bådplads og slæbested vil betyde for klubberne. Vi har hørt fra
klubber i Odense og København, at man
trods store forebyggende investeringer har
rigtig dårlige erfaringer med en sti, der krydser bådpladser og slæbesteder. Fejldispositioner man nu må døje med mange år
fremover. Det må ikke ske i Aalborg.
Eksempelvis har vi i Aalborg Roklubs bådhal
liggende særdeles sårbart bådmateriel for
mange millioner kroner. Alene rosportens 18
meter lange flagskib ”Otteren” koster mere
end 300.000 kr., vi har 4 af dem, der er i
brug næsten hver dag af Universitetsroere,
Veteranroere m.fl.
Ofte ligger både, årer og andet dyrt grej
på bådpladsen og slingersen i forbindelse
med forberedelserne til træning eller når der
arbejdes med justering, udbedring af skader
o.l.. Klubbens store porte må nødvendigvis
stå åbne fra de første morgenroere dukker op
omklædt kl. 6.00 og frem til aftenroningen,
der praktiseres efter fyraften. Hertil kommer
nødvendigheden for let adgang for trænerne
til kran og klubbens trænerbåde.
Det kan jo aldrig gå – at en offentlig sti skal
passere området. Vi kan jo ikke låse portene,
fjerne grejet fra slingersen m.v. hver gang
en båd skal på vandet. Hvem skal varetage
tilsynet med klubbens dyre materiel? Skal vi
undgå problemer med skader, hærværk og
tyveri som vi ikke har problemer med nu –
skal der ikke etableres offentlig sti tværs over
bådpladserne.
Der kan således opremses en lang række
uheldige konsekvenser for rosportens udøvelse ved etablering af en sådan sti. Er
sikker på, at med baggrund i ovennævnte
ulemper, vil der blandt byens politikere,
havnevenner og søsportsfolk være en bred

forståelse for, at offentlig trafik fortsat følger
Søsportsvej, altså udenom klubhusene, på
samme vis som i den nyanlagte Søpark, hvor
stien også viger udenom Isbjørneklubben.
Team Torsdag opfordrer derfor bestyrelsen
til at arbejde hårdt for at formå samtlige
søsportsklubber til kraftigt at protestere mod
stien mellem fjord og klubhuse, men anbefale, at Søsportsvej fortsat benyttes af folk,
der vandrer eller kører langs fjorden.
Med rosportslig hilsen
På vegne af Team Torsdag
Steen Villadsen formand
Hans Futtrup og Peter Laubek
NB: Benyt jer af alle de ulemper der fremgår
af svar på forespørgsler hos Odense Roklub
og Bagsværd Roklub, der har været igennem
samme problematik...

Vedrørende den planlagte
højvandssikring !
Redaktionen har modtaget
nedenstående artikel fra
Sten Zülov, der er en af klubrepræsentanterne i gruppen, der
kommunikerer med kommunen
vedrørende etablering af den
kommende højvandssikring.
Endvidere er der indløbet følgende kommentarer (læs gode
råd) fra arkitekt Peter Simonsen
fra Team Torsdag. Peter mener
rampen, der har en kote på
minus 1 m, er for kort, for vi har
tit lavvande på minus 60 cm.
Endvidere var det en ide med en
slingers 10 cm. højere end den
nuværende, samt en forankring
af slingersen, så den ikke skal
inddrages om vinteren.

		Nyt fra GAR
GAR fejrer
85 års
jubilæum

med kanon efterårsfest
Lad mig starte med at ønske GAR’s
medlemmer et stort tillykke med støtteforeningen GAR’s 85 års jubilæum her
i 2020. En høj alder, men stadig aktiv
til glæde og støtte for Aalborg Roklub.
Det er absolut ikke det aktive der har
præget GAR’s arbejde her i jubilæumsåret, som alle andre steder i samfundet
har Covid19 epidemien sat alt på vel
roet til nu.
Det bevirkede at den traditionelle
forårsfest desværre ikke blev til noget,
men med sygdommens langsomme
udslettelse, er bestyrelsen trukket i
arbejdstøjet igen med planlægning af
en kanon efterårsfest som afslutning på
denne sæson.
Tidspunkt for forårsfesten, underholdning m.m. er ikke fastlagt endnu,
men der bliver arbejdet hårdt på
sagen.
Når jubilæumsfestprogrammet er
klar, vil det blive annonceret her i
medlemsbladet, på mail til samtlige
GAR medlemmer samt opslag i Klubben.
Ellers en god sommer til alle, med ønske om at mange vil benytte det gode
sommervejr til en rotur på Limfjorden.
Frank R. Sørensen
Formand for GAR

AALBORG ROKLUB
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Vellykket After-Corona
Jazzaften
Med cirka 25 fremmødte publikummer, var det ikke kun AR Jazz & Swing Bands medlemmer der havde glædet sig til at lufte instrumenterne igen.
Tekst: Frank R. Sørensen
Foto. Peter Laubek og Frank R. Sørensen

Det var ikke kun hos medlemmerne i AR’s
Jazz og Swing Band, der var glæde, da der
blev åbnet lidt op for aktiviteterne i vores
roklub, også publikum støttede pænt op med
cirka 25 Jazzelskere der nød musikken over et
glas vin eller en øl.

Tirsdag den 9. juni klokken 19.30 præcis, lød
tonerne fra aftenens første nummer, All of
me, ikke kun i opholdsstuen på første sal, men
også ud over en blank Limfjord i det flotteste
sommervejr, hvor solen var ved at sige god nat
for i dag.
Der blev spillet på livet løs med de mange
kendte evergreens som After you’ve gone, I
can’t give You anything, Når lygterne tændes,
Sweet Georgia Brown og Slowboat to China,
alle krydret med sang af Erik Schrøder og
mange flotte solo’er orkesteret rundt.
Halvvejs i koncerten var der traditionen tro
pause og det var en kærkommen anledning til
at nyde en kold fra kassen ude på balkonen
imens solen gik til ro i vest.
Sommerferien er over os alle, så derfor bliver
næste Jazzaften tirsdag den 8. september og
ønsker med koncertens sidste nummer at,
We’ll meet again.
God sommer til alle i Aalborg Roklub.

I pausen blev der slappet af på balkonen i det
flotte sommervejr.
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Delfin undeholdning på Limfjorden
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Det var en herlig dag, da der atter blev mulighed for at komme en tur på fjorden og
høre vandets rislen under båden. Men, at der
skulle være underholdning, hvis kursen blev
sat mod øst i havnen, var en foræring til de
roere der kom forbi en bestemt grøn bøje på
rette tidspunkt.
Aalborg Havn har nemlig igen besøg af en
delfin, denne gang ud for Musikkens Hus og
den holder til ved en bestemt bøje i det område og den elsker, når der kommer besøg.
Under vores morgen roture har vi set den
flere gange og det er et herligt syn hver gang.
Den 24. juni, lige over middag, var jeg ude
at sejle med et hold venner og vi skulle
selvfølgelig se den oplagte delfin og vi fik mere
end det vi kom efter. En cirka 25 meter fra
bøjen var nogle unge mennesker ved at bade
fra en speedbåd og det syntes delfinen åbenbart var sjovt, for i tre flotte spring var den
hos de unge og legede med, ved et par spring
mere.
Jeg fik hurtigt min fotokanon gjort klar og
efter vandlegen med de unge var den ”gamle”
heldig med et par skud, hvor den sprang i flot-

teste stil og fik højeste karakter, både i sværhed og udførelse. Det er blandt andet sådan
en oplevelse, der gør det spændende at være
på Limfjorden.

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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”Her og Over There”

Tak for det nye roblad. Jeg læste om ”Kringeling” - hvor den er i dag - næste gang jeg kommer til DK må jeg jo nok lægge turen til City
Syd for at se den.
Herovre er der en restaurant kæde som hedder TGI Fridays - Thank God It Friday - de
har også en otter hængende i alle deres restauranter .

TGI Fridays - Thank God It Friday - de har også
en otter hængende i alle deres restauranter .
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Så her er et par billeder.
Jeg kan huske billedet fra Vesterbro da
Kringeling kom til Aalborg.
I denne uge og også i næste uge arbejder jeg
hjemmefra på grund af Corona - håber det
snart er ovre.
Mange hilsener
Henrik Vejlstrup

Vestre Bådhavn
Aksel Lundgren 1938
Tekst. Peter Laubek

I forbindelse med søgning i SIFA`s Idrætsarkiv efter hændelser og fotografier fra Aalborg Roklub under besættelsen stødte undertegnede på et maleri fra Vestre Bådhavn og
området vest for roklubben, malet af Aalborgmaleren Axel Lundgreen (1908-1989) i
1938.
Billedet er skænket til Idrætsarkivet af aalborgroeren Knud Bjerregaard. Knud blev
medlem af klubben i 1942 og var de første år
meget aktiv langtursroer.
Han var medlem af det dengang så berømte
Beierhold (ikke opkaldt efter den populære
drik, men efter holdets leder Hans Beier).
Knud Bjerregaard , der var revisor, kom i bestyrelsen i 1953 sammen med blandt andet

Sigfred Hansen og Erik M. Christensen (Prins
Erik). Knud varetog kassererjobbet frem til
1957, hvor han blev afløst af Ole Pedersen.
Da vi har en bar væg mellem vinduerne og
netop dette maleri vil fremkalde barndomsminder hos en række af klubbens mange
Vestbydrenge, der er vokset op ved fjorden i
netop dette område, kontaktede jeg vor egen
kilometerkonge Allan Pedersen, der er aktiv i
Idrætsarkivet. Spurgte om det var muligt, at
SIFA deponerede maleriet i Aalborg Roklubs
opholdsstue, i stedet for arkivet, da det nu var
en gave fra en aalborgroer.
Det lykkedes Allan at få ledelsen i arkivet
overbevist om, at det var en god ide. Maleriet
kan nu beskues i opholdsstuen på 1. sal sammen med klubbens øvrige malerier.
AALBORG ROKLUB
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Nye
tider
-se det er en rigtig historie!
Fra hårdt, varmt rødbrunt Cuba
Mahogni til koldt, karakterløst
sort kunstmateriale!
Tekst: Peter Laubek
Foto: Steen Villadsen

Fra 1946 her til 2020 har rullesæderne i bassinet været fremstillet af den eksotiske Cuba
mahogni, der strålede i sin smukke rødbrune
farve gennem Hempels skibslak nr. 10. Anderledes har det forholdt sig med tilhørende
hjul og skinner. De første år var både skinner
og hjul af messing. Senere kom der en periode med stålskinner og fiberhjul. En periode
var det aluminium der blev anvendt. De sidste mange år blev benyttet en metallegering til
skinnerne, der let blev slidt og skinnerne blev
jævnligt fyldt med metalspåner, som besværliggjorde kørslen på sæderne. Men mahognisæderne har overlevet alle årene.
Team Torsdag har gennem årene brokket sig
til Allan og Bjarne med henblik på at få problemerne løst. Ordførende i Team Torsdag,
når der skal klages, er Vagn Thidemann, der
har ordet i sin magt (Fhv. overlærer i Voersaa).
Vagn meddelte både Allan og Bjarne, at det
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ikke var nogen skjøn oplevelse at køre på
de gamle skinner. Før man gik i gang med
at ro, så skulle skinnerne renses for metalspåner og smøres.Alligevel humplede man
frem og tilbage på de ujævne hjul og skinner. Uni-chefen alias Bjarne gav Vagn medhold. Uni- roerne kendte problemet med at
rense skinner hver gang de skulle i bassinet.
Vagn, der har et medfødt økologisk gen og
derfor sætter genbrug højt, fik overtalt Bjarne
til at finde 4 sæt brugte velfungerende skinner. Vagn ville så i kraft af tidligere uddannelse som maskinarbejder (De Schmidtske)
udskifte de forhadte spånafgivende skinner.
Havde selvfølgelig ventet på teknisk og praktisk opbakning fra TT`s øvrige maskinfolk.
Her tænkes på bl.a. Lange Finn (De Schmidtske), Hans Worm (Aalborg Værft), John Terp
(Rørdal), ErikMyrhøj (Alfa Diesel), m.fl. Men
assistancen udeblev. Efter 8 måneder, hvor
skinnerne lå til skue ved bassinkanten, lagde
Uni -rochefen skinnerne på hylden igen og
gik samtidig i gang med at fintænke, hvad
ville være optimalt for specielt Vagn og undersøgte muligheden for om Concept 2 grej
kan monteres i bassingraven og ikke mindst
om pris. Sidstnævnte medførte han opgav
den løsning.

Vi er så nået frem til 2019 og Vagn brokker
sig igen over sædekørslen. Der sker en henvendelse til Allan om at skaffe en pris på 4 sæt
skinner. Allan melder ud, at det bliver cirka
2000 kr. Men hvad så med hjulene?
Vagns genbrugsgen toner igen frem. Uni-rochefen finder atter de brugte efter sigende velfungerende skinner frem til Vagn, der så vil
montere dem - men - men - hvor blev Vagns
smede - og maskinvenner af ? Skinnerne lå
igen til skue i måneder - intet skete - men vi
brokkede os stadig over de f...... spåner, elendige skinner og hjul.
Så sker miraklet - cheftræneren finder 4 sæt
Concept 2 system skinner med rullesæder og
hele gøjemøjet for en økopris på 7.500 kr. Det
må da gøre Vagn glad efter års tungsind når
han har roet i bassinet. Vagn går så tilsyneladende med på ideen, men har lidt problemer
med anskaffelsesprisen - kan det gå, at han
efter Simonsens 2. varsel ved morgenbordet
om tirsdagen, lægger regningen på bordet.
Han kunne selvfølgelig også rive den midt
over og lægge halvdelen af regningen over til
bankdirektør H. Andersens bord, og se om
han kan vride skillinger ud af Formiddagsroerne . Så er vi flere om at betale.
Man sagde om Tordenskjold “Han taler ej
han slår“, Uni-cheftræneren taler ej, men
handler (handling slår alt). Så han sætter
flux kapafdelingens tekniske specialister under ledelse af klubbens faktotum indenfor
bassinindretning Simon Staal i gang med at
udtænke en konstruktionsmulighed.
Det er sket og i dag står de 4 pladser klar til
brug nu hvor bestyrelsen atter har lukket op
efter al den Coronahalløj. Nu mangler der så
bare, at Vagn forlader sit karentæne - og masteskjul i Voersaa og kommer ned i klubben
og afprøver systemet og siger god for det.

Velvidende, at straks efter at have godkendt
systemet, får han en regning på 7.500 kr.
stukket hånden.
Måske er det årsag til at Vagn allerede nu har
tilkendegivet, at han af æstetiske og økologiske grunde har svært ved at acceptere, at
de smukke, varme Cuba mahognisæder fra
1946 er udskiftet med sorte, kønsløse sæder i
kunststof.
Vagn, der aldrig bruger pylrepude når han
roer, men foretrækker direkte bagkontakt med
Cubamahognien, mener endda en pylrepude
i regnbuens farver vil pynte på de nye sæder.
Med hensyn til en forventet godkendelse fra
Vagns side aner redaktionen en vis usikkerhed hos idemagere og konstruktører Bjarne
og Simon idet træet, der bærer spændholterne
loves udskiftet med ædeltræ og de 4 gamle
bassinpladser med rullesæder og spændholter
indtil videre, for en sikkerheds skyld, opbevares i det gamle værksted.
Uni-chefen har lagt 7.500 kr. ud for de nye
rullesæder, så nu må vi hver især støtte Vagn
i arbejdet med hurtigst muligt at skaffe sponsorstøtte så vi kan få regningen betalt. Selvom
Simon har hentet næsten 30.000 kr. hjem via
ansøgning til DIF til ektra grej, kan vi gamle,
der har rejst sagen, vel ikke tørre regningen af
på Uni-roernes kapafdeling.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
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Fødseldagsfrokost
Aalborg Roklub fylder

134 år
fødselsdagen fejres

lørdag
29. august 2020
Mange jubilarer skal fejres.
Dagens program er (foreløbig)
følgende:
09.00: Vi mødes til fælles morgenbord – og efterfølgende 		
rotur. Her er der mulighed for
prøve kræfter med GIG- og
Coastal-både.
Kanindåb
13.00: Fødselsdagsfrokost herunder fejring af jubilarer
og uddeling af
Schøllepokalen
menu:
Forloren Skildpadde
HUSK tilmelding på opslagstavlen
– eller via mail til et bestyrelsesmedlem.

Vi ses i klubben!
	Seneste
tilmeldingsfrist:
lørdag 15. august 2020
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Runde fødselsdage
Roklubben og redaktionen ønsker hermed
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte
medlemmer:
75 år:

Leif Grønn Emerik 20. august
Peter Plenge 5. september
60 år:

Jens Bøgh Vinther 10. juli
30 år:

Morten Nørtoft 17. juli
Gorm Rasmussen 27. august

- vi si’r tillykke
Leif Grønn
Emerik
75 år
Leif Emerik har været morgenroer siden 1990, hvor han blev indmeldt
i Aalborg Roklub, på hedengangne Anders
Øroms opfordring. Leif har altid dyrket sport
i et eller andet omfang, svømning, cykling og
roning. Det passede fint med morgenroning,
da vi startede ud kl. 6.30 og kunne nå at komme til skudehavnen eller Norden inden bad
og omklædning, så arbejdet kunne passes fra
kl. 8. Som morgenroer findes der et hierarki
hvor der er størst prestige i at møde så tidligt
som muligt. Da vi først mødte kl. 6.30 blev
vi af de tidligst mødte kaldt ”formiddagsholdet”. Senere, da alle holdets medlemmer er
blevet pensionister, er vi gået lidt ned i kadencen og møder nu ikke før 7.30.
Holdet havde også stærke politiske holdninger og havde godmodige kommentarer til
andre klubmedlemmer. På den baggrund gik
vi også under navnet ”Socialistholdet”. Det
var vi stolte af og Leif holdt sig ikke tilbage

i den henseende. Han engagerede sig også i
klubarbejdet og var en overgang medlem af
bestyrelsen.
Leif har i sin pensionstilværelse taget en kandidatgrad i tysk og med den baggrund jævnligt i Tyskland.
De senere år har Leif haft rygproblemer og
indtager gerne pladsen som styrmand, men
kan også godt tage en åre, hvis det er nødvendigt for at så mange som muligt fra holdet
kan komme på fjorden. Hele holdet ønsker
tillykke med dagen
Rokammeraterne fra Socialistholdet.

Peter
Plenge
75 år
Hvad i alverden giver man
Danmarks mest vindende universitetsdirektør
i gave ved afskedsreceptionen i 2014? Hvad
er mere naturligt end et gavekort på 1 års
medlemskab af Aalborg Roklub !
Sådan faldt ordene ved Peters afskedsreception og sådan startede Peters medlemskab
af Aalborg Roklub i 2015. ”Danmarks mest
vindende universitetsdirektør” har været
stærkt medvirkende til, at Universitetsroning i
klubben så dagens lys og efterfølgende er blevet til hvad afdelingen er i dag.
Fra ide til virkelighed var Peter og hans daværende ”makker” Egon Toft unikke samarbejdspartnere ved den store indsats og hjælp
det var at etablere et otterrace på Limfjordens vande mellem Aalborgs største uddannelsesinstitutioner – AAU og UCN. Her var
der muligheder frem for begrænsninger. Peter var klar – helt klar når vi kaldte. Om det
var styregruppedeltagelse eller det årlige race
på fjorden – med overrækkelse af pokaler og
medaljer på Honnørkajen.
Mange pokaler senere er Peter aktiv i en arbejdsgruppe, der skal udbrede universitetsroning til hele landet! Peter har tillige døbt
vore universitetsottere ”888” og ”UNI-19”.
Joh – Peter har i sandhed været stærkt medvirkende til dels udviklingen af universitetsroningen i Aalborg og på landsplan dels den

saltvandsindsprøjtning i Aalborg Roklub, som
universitetsroningen har medført.
Du ønskes et stort rosportsligt hjerteligt til
lykke med de 75 år.
På vegne af Aalborg Roklub
Karsten Holt

Morten
Nørtoft
30 år
Den 17. juli er det 30 år siden, at Morten
Nørtoft blev født. Morten har været medlem
af Aalborg Roklub siden 2017 og har i denne
periode været meget aktiv og sat sit præg på
klubben.
Som motionsroer er det blevet til rigtig mange
roture, hvilke tydelig ses i rostatistikken, hvor
Morten i alle år som medlem har været med i
top 20, det bedste år som nr. 3.
I den korte tid som medlem er Morten blevet uddannet instruktør og har i den funktion
været en stor drivkraft i afholdelse de seneste
års roskoler. Samtidig har han været god til
at tage sig af de nye kaniner og få dem integreret i roklubben efter de er frigivet. Ved
siden af dette har Morten også lagt et stort
arbejde i klubbens aktivitetsudvalg samt ofte
deltaget ved klubbens andre arrangementer.
Forhåbentlig er Morten i kraft af sin unge
alder fortsat en stor del af Aalborg Roklub
mange år fremadrettet.
Tillykke til Morten med den runde fødselsdag.
På vegne af rokammerater
Allan Pedersen &
Christoffer Ilsø Vinther
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at bede om bugserassistance fra en båd fra
Aalborg Dame Roklub. Bugser og bjergningsselskabet Svitzer (fhv. Goliath) er indtil videre
stadig enerådende på området.
g at Uni-roerne efter ansøgning har fået

bevilget 29.060 kr. fra DIF og DGI´s foreningspulje. Pengene skal bruges til tekniske
hjælpemidler i kaproningsbådene.
g at vi havde to inriggere med til aftenkaproning i Randers den 16. juni. Der var 10
km langdistancekaproning for 2 åres inriggere. Vore drenge (Uni-roere) roede på den
bedste tid, men der var indbygget handicap
efter alder, så AR´s hold rykkede ned i tabellen. Der var ros fra arrangørerne til begge
vore mandskaber, specielt mandskabet med
den hurtigste tid og det selvom de roede med
maconårer.
g at en gammel roklub som Aalborg Roklub
burde have nogle ”Tunge Drenge”, der kan
fremskaffe midler til at investere i kvalitetsbåde, der aktuelt er til salg til meget rimelige
priser grundet Coronakrisen ( der er blevet
lavet 600 både op til denne sæson, som fabrikant og importør ikke kan komme af
med.). Pris uden moms og med 10% rabat.
Vore kaproere mangler i øjeblikket en kvalitetsfirer - pris 20.000 euro. Så det er bare med
at komme frem med ”Læderet”.
g at Mikael Hermansen og gutterne fra
Veteranotteren står bag opfriskningen af dørken på altanen og trinene på den udvendige
trappe. Det både pynter og bevarer.
g at et ellers velrenommeret og velorienteret
medlem af klubben blev så overvældet ved
synet af alle de sofamøbler på 1. sal, at han
impulsivt spurgte: ”Hvornår er der loppemarked”.

g at klubbens medlemsadministrator Dan D.
Christensen, der er inkarneret jæger, forsøger
at være på forkant med de udfordringer, der
følger med efterårets jagter. Velvidende, at de
lange ventetider under jagten kan blive særdeles kolde, har Dan planlagt, at der i jagtskjulet fremover installeres en kropsvarm dansk
hønsehund, hvorfor Dan netop har erhvervet
en sådan firbenet ven.
g at klubbens flag- og ceremonimester Ulrik Saxager har et ønske til husforvalteren.
Hvis det er muligt at dreje stangen, der bærer
klubstanderen 90 grader, så vil han fremover
undgå at stander og flagsnor kommer i karambolage med hinanden.
g at vor chef for klubhuset Mikael Hermansen, sammen med hans trofaste folk fra
Veteranotteren, forleden fjernede de 2 flagstænger udenfor klubbens hovedindgang,
med henblik på at male dem. Det viste sig
imidlertid at flagmasterne var pilrådne. Så
nu er der bestilt nye flagstænger. Højden på
flagstængerne skal opfylde ganske bestemte
krav. Flagets højde skal stå i passende forhold
til flagstangens højde. Efter den udviklede
praksis skal standerliget (højden på flaget)
være 1/5 af flagstangens højde, såfremt stangen står frit på jorden som vore to master gør.
Klubbens to store flotte splitflag kræver derfor
anseelige flagmaster. Vi glæder os til Mikael
og Co. præsenterer os for de to nye flagmaster.

g at i 1890 arrangerede klubben pinsetur til
Livø. Passive medlemmer deltager.
g at Troels Danielsen overvejede at oprette
en Towing Salvage afdeling i Aalborg Roklub.
Ved synet af en sejlbåd, der var i vanskeligheder ved passage af Jernbanebroen, forsøgte
Troels at komme til undsætning med en af
klubbens motorbåde. Uheldigvis kom Troels
selv i vanskeligheder og måtte lide den tort,
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Uni-drengene på høstarbejde i slæbestedet-

SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS
Klinik for implantater og kæbekirurgi

Kirurgi med empati
Vi tilbyder også operationer i fuld narkose
n Akut tider og kort ventetid
n
n

Vi er specialister i kæbekirurgi med fokus på især implantater,
rodspidsoperationer og fjernelse af vanskelige visdomstænder.
Vi råder over 3D skanner til udvidet diagnostik før operation eller
ved udredning af smerter i kæben/kæbeled.

www.specialtandlaegernebudolfi.dk
Vesterbro 54, 2. sal . Aalborg / Telefon 73 70 76 96

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.

- husk AR’s fødselsdag 29. august
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

