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ROBLADET
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 “afsen-
derens” navn, så det er tydeligt 
hvis mening, der gengives. 

FORSIDE:
GUR (Gamle Univer-
sitetsRoere) vandt 
guld ved Universitets-
mesterskabet for 
herrer som blev 
afholdt i Aalborg den 
25. juni 2022.

BESTYRELSEN:  Bestyrelsen@aalborgroklub.dk
Formanden 
har ordet
Af  Karsten Holt

Sommeren er over os og 
roklubben er i ”sommer-dvale”. Vi har jo 
også brug for at puste ud og nyde den danske 
(eller udenlandske) sommer – i særdeleshed 
efter den store indsats mange medlemmer 
ydede i forbindelse med afholdelse af  DM og 
Idrætsmødet, som annonceret i sidste roblad.

DM-aktiviteterne var her, der og alle vegne 
i Aalborg med aktiviteter indenfor mange 
idrætsgrene. Roningen var repræsenteret med 
otterløb og langdistancekaproning. Se omtal-
en heraf  andetsteds i robladet.

Idrætsmødet var jo et idrættens folkemøde, der 
omfattede en idrætskonference i Aalborghal-
len over 2 dage – samt idrætsaktiviteter – igen 
fordelt over flere lokationer. I samarbejde 
med ADR og Roklubben Ægir bemandede vi 
vort område i Vestre Fjordpark. Her kunne vi 
tilbyde aktiviteter indenfor rospinning, sports-
roning, ergometerkonkurrence samt en rotur 
i inrigger. Vejret var med os – så forventnin-
gerne var store – og bemandingen på plads. 
Resultatet af  indsatsen var imidlertid ikke 
tilfredsstillende. Vi har efterfølgende afholdt 
evalueringsmøde roklubberne imellem – og 
meget skal ændre sig, såfremt vi i 2023 skal 
deltage igen. Vi ved nemlig allerede nu, at 
DM og Idrætsmødet vil blive afholdt igen i 
2023 i Aalborg. Herfra skal lyde en stor tak til 
alle aktive – såvel til lands som til vands.

Foran os ligger mange aktiviteter i støbeskeen. 
Kaninlangtur, styrmandskursus og ikke 
mindst fejring af  roklubbens fødselsdag 
nummer 136, der jo finder sted den sidste 
lørdag i august hvert år – i år lørdag, den 27. 
august. Roklubbens fødselsdag skal naturlig-
vis fejres på behørig vis og i år skal vi hædre 
22 jubilarer (med lige fra 10-60 års ancien-

nitet) og den legendariske Schøllepokal bliver 
uddelt til en yderst værdig prismodtager. Se 
programmet for dagen andetsteds i robladet.
Tilmeldingslisten er ophængt og klar i op-
holdsstuen. Så mød op og sæt X.

Vær også opmærksom på, at Tall Ships 
Race 2022 nærmer sig. Eventet afholdes 
i dagene 4. – 7. august. I denne forbindelse 
afholdes søndag, den 7. august en udsejling-
stur til Hesteskoen, hvorfra alle de prægtige 
sejlskibe kan besigtiges på næsten nærmeste 
hold. En mail om turen er udsendt til alle 
medlemmer. Turen arrangeres i samarbejde 
med ADR, Nibe Roklub og Roklubben Ægir. 
Turen er tillige beskrevet på vores hjemme-
side.

Man kan næsten få åndenød af  alle rotilbud-
dene. Vi har også fået invitation fra Hobro 
Ro- og Kajak-klub, der afholder Mariager-
fjord Panorama Challenge den 13. august.

Mange har benyttet lejligheden til at drage til 
Tolo Roklub i Grækenland, taget på langture 
i ind- og udland (lige fra Sønderborg til Sog-
nefjorden) og vore UNI-roere deltager flittigt 
i træningslejre og regattaer. 

Hvordan går det egentlig med flagmasten? 
Bliver den klar ? Svaret er klart JA – det gør 
den. Spørgsmålet er blot – hvornår ? Læs 
nærmere inde i robladet. Her kan du også se 
hvordan flagmasten ser ud netop nu.

Bent Bogs Big Band alias vort jazzorkester 
har afsløret, at første jazzaften bliver tirsdag, 
den 6. september. Sæt allerede nu et stort 
kryds i kalenderen.

Husk nu at holde øje med klubbens hjemme-
side og mails – og mød op, når klubben kalder. 

Ro motion ER go’ motion – hele året.

Medlemmer, sponsorer og annoncører 
ønskes en dejlig sommer.
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AKTIVITETS KALENDER 2022

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG

AUGUST
1.-5. Holstebro træningslejr 

(UNI-roerne)
6.-7. Holstebro Regatta 

(UNI-roerne)
20.-21. Aarhus Open Regatta 

(UNI-roerne)
27. Fødselsdagsfrokost kl. 9

SEPTEMBER
3. DM i Coastal - Middel-

fart (UNI-roerne)
6. Jazz-aften kl. 19

OKTOBER
4. Jazz-aften kl. 19
8. DM i Bagsværd (UNI-roerne)

15. Copenhagen Harbour Race

FØDSELSDAGSFROKOST
 VORES SPLENDID ROKLUB FYLDER 

136 ÅR 
og det skal fejres!

DAGENS PROGRAM
Lørdag 27. august

Kl. 9.00
Vi mødes til fælles morgenbord - 

og efterfølgende rotur

Kl. 10.00
Vi ror en tur

Kl. 11.00 
Kanindåb

Kl. 13.00
Fødselsdagsfrokost - herunder fejring 

af jubilarer og uddeling af Schøllepokalen

Menu: 
Helstegt pattegris med drikkevarer ad libitum

VI SES I KLUBBEN
Mvh. Bestyrelsen

HUSK: Tilmelding på opslagstavlen eller 
send en mail til et bestyrelsesmedlem

Seneste tilmeldingsfrist er den 20. august !

Jazz aften
Tirsdag den 6. september har vi atter 

fornøjelsen at lægge ører til vort herlige 
Bigband.

Det bliver en herlig aften !!

Der kan købes øl, vand og kaffe til yderst 
fordelagtige priser.

Vel mødt
Bestyrelsen
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Tur til 
Hirsholmene

Torsdag den 
23/6 om af-
ten kom der 
en opringning 
fra Frederik-
shavn Roklub 
med et tilbud 
om en tur til 
Hir sholmene 
om søndagen, 
da vejrmeldin-
gen lovede godt 
vejr.

Vi ankom 7 fra Aalborg klokken 08.00 til 
Frederikshavn Roklub, med en ting er ve-
jrmeldingen og noget andet er vejret. 5 meter 
vind fra syd, tågedis og udsigt til regn hele da-
gen så turen til Hirsholmene blev ændret til 

en tur forbi havnen og ned til lystbådehavnen. 
Da den sidste båd lagde til i lystbådehavnen 
startede regnen. 

Vi fik lov til at komme indendørs, hvor vi 
nød den medbragte kaffe og rundstykker. Da 
vi   skulle afsted igen, var regnen holdt op og 
turen gik til Deget, hvor vi gik i land. Det var 
planen, at vi skulle gå Deget rundt, men det 
blev en kort tur, da der er mange måger med 
unger på øen, og vi ville ikke genere dem, så 
vi roede rundt om øen i stedet for. Vel tilbage 
i roklubben var det tid til frokost.

Roklubben ligger ikke langt fra Palm-
estranden, hvor der er et ishus med lækker is, 
så vi blev hurtigt enige om, at gøre et stop der 
og købe en lille is.

Det blev den første tur uden for dagligt 
farvand for Magnus og Emil, så nu venter 
de bare på, hvornår de få muligheden for at 
kommer til at ro til Hirsholmene. 

Allan     

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  re  sul tater, 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

TAK for indsatsen!TAK for indsatsen!

TAK er som bekendt kun et fattigt ord. I 
denne sammenhæng er det ganske korrekt.

Der er ydet en STOR indsats med at få til-
rettelagt DM og Idrætsmødet. Mange møder 
er afholdt, aktiviteter og bemanding og ma-
terialer skal på plads - og være tilstede på 
rette tid og sted. DM-aktiviteten blev afsluttet 
med en rigtig roer-fest i vores opholdsstue. 
Den skulle arrangeres, mad skulle bestilles 
og arrangeres, opholdsstuen skulle pyntes, og 
mad og drikkelse skulle være klar til det store 
rykind. Sidst men ikke mindst skulle festen 
bemandes såvel under festen som efter til 
oprydningen.  

Joooh mange timer er brugt i roklubbens tje-
neste.
 
Gruppefoto omfatter Idrætsmøde-mandska-
bet fra ADR, Roklubben Ægir og AR på plads 
i Vestre Fjordpark - OG tillige vort mandsk-
ab, der tryllede på Limfjorden for at fungere 
som afviser- og dommer-både.

Summa summarum - Kæmpe TAK til alle for 
en heroisk indsats.

Bestyrelsen

Vort mandskab til søs, der agerede afviserbåde osv. i 
forbindelse med DM

Bemandingen fra Idrætsmødet
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Tekst: Camilla F. D. Madsen
Foto: DFfR

Lørdag den 25. august blev det længe ventede 
Universitetsmesterskab afviklet i værtsbyen 
Aalborg, hvor hele syv ottere fra landets uni-
versitetshold deltog, her fra bl.a. Odense og 
Sønderborg. Universitetsmesterskabet blev 
afholdt som rent otterløb, rosportens konge-
båd. 

1250 meter lang var banen, som startede fra 
vestsiden af  Kulturbroen og med målstreg 
ud for Honnørkajen, hvor der i forvejen var 
god stemning og masser af  tilskuere. Dette 
mesterskab var et internt opgør mellem de 
danske universiteter, og her deltog hele fem 
ottere fra Aalborg. Tre herre-ottere og to 
dame-otter. Desuden deltog en mix-otter fra 
henholdsvis Odense (UCL) og Sønderborg 

(Syddansk Universitet). Det var et internt 
opgør mellem de danske universiteter, hvor 
der i alt var syv ottere på vandet. 1250 me-
ter skulle otterne tilbagelægge. Fra Aalborg 
deltog hele fem ottere. Tre herre-ottere og to 
dame-ottere. Otterne bestod både af  nye re-
krutterede roere fra foråret, erfarne roere og 
tidligere uni-roere. Derudover deltog en mix-
otter fra henholdsvis Odense og Sønderborg. 

Herreløbet startede kl. 19, og omtrent 10 
minutter efter skulle dame- og mix-løbet 
starte. Hele 63 roere var på Limfjorden på 
samme tid. Da tiden nærmerede sig kl. 19, 

stillede de tre herre-ottere til start, her en 
otter bestående af  GUR-roere (Gamle Uni-
versitetsRoere), og to ottere af  nuværende 
Aalborg universitetsroere (dog med lån bl.a. 
Ægir roklub). Ned ad banen blev det klart, at 
GUR-otteren, trods manglende samroning 
(første gang sammen var da de lagde båden 
ud til selve løbet!) vandt frem og sluttede ved 
målstregen med knap 10 sekunder til den 
nærmeste konkurrent. Dermed vandt GUR 
guld over Herre Aalborg 1 (sølv) og Herre 
Aalborg 2 (bronze). Man må formode, at 
GURs sejre har skyldtes gamle rutiner, der 
selv efter nogle års pause, fandt frem igen.

10 minutter efter herrernes start blev dame-
otterne fra Aalborg og mix-otterne fra 
Odense og Sønderborg sat i gang. Dommer-
bådene havde besvær med at få de fire ottere 
på linje i Limfjordens strøm, så bådenes man-
dskaber var nødt til at være på dupperne for 
ikke at komme for sent i gang med starten. GUR-båden, der netop har vundet guld. Fra venstre ses 

Jesper Thomsen, Jesper Quist, Nicolaj Winther, Jonas 
Svane, Troels Danielsen, Esben Ravn, Mikkel Pateau, 
Simon Staal og Mette Louise Karer (cox).

Guld til Odense Universitetsroning, sølv til Aalborg Dame 1 og bronze til Sønderborg Universitetsroning.
Universitetsmesterskabet i Universitetsmesterskabet i 
AalborgAalborg

GUR (Gamle UniversitetsRoere) der her modtager guld-
medalje af Dansk Forening for Rosportens formand, 
Conny Sørensen. 

Sejrsliste
Herrekategorien 8+1. GUR    (4:55.61)2. Aalborg 1    (5:04.64)3. Aalborg 2    (6:01.33)

Dame/mix-kategorien 8+1. Odense    (5:36.61)2. Aalborg 1    (6:02.24)3. Sønderborg    (6:30.52)4. Aalborg 2    (6:41.74)

Der blev råbet og kommanderet fra otternes 
styrmænd (coxe) for at få deres respektive 
båd til at præstere deres bedste ned ad banen 
mod Honnørkajen. Først over stregen kom 
Odense, dernæst Aalborg Dame 1, Sønder-
borg og Aalborg Dame 2. 

Efter at alle otterne var kommet ind til Aal-
borg Roklub gik medaljeoverrækningen i 
gang, som blev overrakt af  formanden for 
Dansk Forening for Rosport, Conny Sørens-
en, som efterfølgende roste alle de frivillige 
som deltog ved DM-ugen og også ved Uni-
versitetsmesterskabet. Aftenen sluttede på 
bedstevis med god mad og hyggeligt samvær 
med rokammerater. 

Dame- og mix-løbet der netop er gået i gang. Forrest 
ses Dame 2, Sønderborg, Dame 1 og Odense. 
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Nyt kystsikringsprojekt i VestbyenNyt kystsikringsprojekt i Vestbyen
I september 2020 aflyste Aalborg Kommune 
licitationen på et kystsikringsprojekt ved båd-
klubberne på Søsportsvej (se artikel i Robladet 
nr. 1 2021). Årsagen var angiveligt, at de ind-
komne bud lå væsentligt over det budget, der 
var afsat til opgaven. 

I november 2020 blev der afholdt et virtuelt 
møde mellem klubberne og Aalborg Kom-
mune, hvor det blev oplyst, at man havde 
besluttet at fokusere på en samlet plan for hele 
Vestbyens havneområde. Denne plan blev sat 
i søen med en arkitektkonkurrence, hvor 4 
arkitektteams blev inviteret til at deltage. 

Aalborg Kommune og deres rådgiver Gehl 
Architects holdt orienterende møder med 
bådklubberne, og konkurrencedeltagerne 
blev vist rundt i havneområdet, og bådklub-
berne i Vestbyen, hvor de fik lejlighed til at 
se klubberne og møde medlemmer af  klub-
berne. De fem bådklubber på Søsportsvej 

udarbejdede desuden et inspirationsmateri-
ale, som via Aalborg Kommune blev tilstillet 
konkurrencedeltagerne. 

Efter en intern vurdering i Aalborg Kom-
mune blev 2 af  forslagene udvalgt og præsen-
teret på et borgermøde og en workshop, som 
blev afholdt den 11. maj 2022.

Generelt om projektet
Under overskriften: Fremtidens maritime 
og rekreative kvaliteter i Aalborg Vestby var 
konkurrencens formål at få udarbejdet en 
plan for en klimastrategi for sikring imod 
oversvømmelse af  havneområdet og det 
bagvedliggende byområde. Desuden skal 
de maritime og rekreative fritidsaktiviteter 
understøttes, og de rekreative forbindelser 
forbedres.

Tidsplan for projektet
Frem til 15. juli arbejder de to udvalgte teams 

videre med deres projekter, og den 1. septem-
ber udpeges vinderen. Aalborg Kommune vil 
afholde borgermøder med mulighed for kom-
mentarer og forslag. Fra 2023 til 2028 plan-
lægges projektet gennemført.

Konsekvenser for bådklubberne på 
Søsportsvej
Efterfølgende er de to udpegede forslag 
beskrevet med fokus på området omkring de 
fem bådklubber på Søsportsvej. Arkitektfirma 
JAJA Architects, København, med projektet: 
Vestbyens Havnepark. Projektet arbejder 
med 2 sikringslinier. Den første i kote 1,9 
meter over dagligt vande og en linie længere 
inde i kote 2,4 meter over dagligt vande. Den 
første linie er i princippet helt ude ved van-
dkanten og vil ved klubberne på Søsportsvej 
være med gennembrydninger, som kan lukkes 

ved forhøjet vandstand. Linie 2 er i de bagv-
edliggende grønne arealer og veksler mellem 
jorddiger, betonmure og forsænkninger, som 
kan oversvømmes i forbindelse med vold-
somme regnskyl.

Der arbejdes i forslaget med en havne-
forbindelse for den bagvedliggende bydel og 
en parkforbindelse på langs ad fjorden mel-
lem Vestre Fjordpark og Jomfru Ane Parken.
Der arbejdes med korttidsparkering ved Søs-
portsvej.

Forslaget indebærer mange fine detaljer, hvor 
højvandssikring er indarbejdet, uden at man 
bemærker det som forhindringer. Det fores-
lås, at Peder Skrams Gade indsnævres, men 
det er vanskeligt, at overskue, hvordan bil-
trafikken skal forløbe med plusbusforløbet på 

Illustration fra projektmaterialet af JAJA Architects forslag

Illustration fra projekt-materialet af Arkitektfirmaet C.F. Møllers forslag
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Kastetvej. Tilkørslen til Søsportsvej vil blive 
ændret. Der er foreslået nye lave bygninger 
på sydsiden af  Søsportsvej. Disse angives, at 
være til havnefunktioner/erhvervsaktiviteter. 
Tidligere forslag om boligbyggeri i op til 2 el-
ler flere etager langs vejen er droppet.

Arkitektfirma C. F. Møller, Aalborg med 
projektet: Bådparken. Dette projekt arbe-
jder som JAJA’s projekt med 2 sikringslinier. 
Første linie  i kote 1,6 m over dagligt vande, 
anden linie i kote 3,0 meter over daglig vande. 
Begge løsninger har fordele og ulemper ved 
deres forskellige højder. Forslaget fokuserer 
på enkeltelementer i et forløb fra kloakpump-
estationen ved jernbanebroen over havne-

Intet roblad uden indhold

Send din ro-oplevelse eller historie til 
redaktionen på roblad@aalborgroklub.dk

TAK! 

Har du en god ro-oplevelse eller måske en historie fra 
roklubben som du kunne have lyst til at dele? 

Ved at sende din historie ind, kan du gøre robladet 
mere relevant for roklubbens medlemmer og gøre det 
mere tydeligt hvad der sker i roklubbens kroge. 

Plads til din historie

basinerne til Vester Fjordpark. Det foreslås, at 
projektet udvikles i samarbejde med brugerne 
af  området. Udviklingen er ekstremt demok-
ratisk og en fin måde at få projektet tilpasset 
brugernes behov. Det vil dog kræve en stram 
styring og formidling.

Forslaget angiver ikke parkering ved Søsports-
vej, og nærmeste parkering er Ryesgade, hvor 
der for øjeblikket er parkering i begge vejsider. 
Fremover foreslås ensidig skråparkering. Det 
er dog muligt at køre frem til klubberne for at 
transportere bådtrailere.

Jens Skovgaard og Lars Henrik Topp

Da alle skibene sejlede afsted ved afslutningen 
af  Tall Ships Race 2022, var roklubberne tra-
ditionen tro afsted for at se skibene sejle ud 
af  fjorden. Turen gik også denne gang helt til 
Hesteskoen. 

Som noget nyt var der hele 4 roklubber 
repræsenteret blandt de 19 deltagere: AR, 
ADR, Ægir og Nibe. Et par hyggelige tim-
er blev brugt ved Hesteskoen med at spise 
frokost og kage, mens skibene kom forbi en 
efter en. De sidste skibe blev set fra vandsiden 
mens vi roede hjemad igen.

Christof fer

Tall Ships race 2022
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Et udviklingspotentiale...
Vi er mange brugere af  roklubben i løbet af  
dagen. Vi kommer på forskellige tidspunkter, 
nogen komme tidligt om morgenen,  nogle 
kommer til frokost og nogle kommer om     
eftermiddagen. Fælles de fleste er at vi godt 
kan lide en kop kaffe, en snaps eller en lever-
postej-mad i godt selskab. 

Fælles for alle er at de godt kan lide at komme 
ned til en ryddelig roklub. Fælles for alle er 
at de ikke kan lide at komme ned til et køk-
ken med tomme flasker, dåser, papkasser,  
overfyldte skraldespande og havregryn i 
vasken.

Forleden da opvaskemaskinen gik i udu blev 
der sat et skilt på, som proklamerede at den 
var i udu. Folk tænkte formentlig at den bliver 
jo ordnet om lidt – det går nok at jeg sætter 
i den… Da opvaskemaskinen så var fyldt, så 
opstod der pludseligt bunke opvask på bor-
det. Det er måske ikke så underligt – det ku’ 
jo være at den næste tog det for en. Der kom-
mer jo nok en venlig sjæl og fatter børste og 
viskestykke. 

Problemet er at det gør der ikke rigtigt. El-
ler jo. Der kommer en (eller flere) som får 
nok af  den manglende oprydning og tager 
opvasken, går ned med flasker eller hvad 
det nu er. Under protest, dårlig stemning og 
giver skylden til alle dem som ikke har ta-
get den for holdet, som de nu selv er i gang 
med. Hvis det nu bare var en gang, så var 
det nok ikke det store problem, men der 
står sgu altid en kaffekop, et snapseglas, en 
tallerken med havregryn eller noget andet 
– også når der er plads i opvaskemaskinen.

Den manglende oprydning efter en selv er 
ikke begrænset til køkkenet, det er bare der 
det er mest synligt.

I roklubben er vi generelt gode til mange 
ting. Skal vi ikke, i fællesskab, se om vi kan 
blive bedre til det her også?

Med venlig hilsen

Simon Nygaard-Thomsen

info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10

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

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

SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS

Klinik for implantater og kæbekirurgi
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ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

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

Garanti for kvalitet

Den årlige kontrol af redningsvestene blev 
gennemført den 30. -31. maj 2022 med føl-
gende resultat/bemærkninger:

- 26 stk blev godkendt og ompakket.
- 3 stk manglede og er ikke kontrolleret (må  
  ikke anvendes, hvis de dukker op, det drejer 
  sig om redningsvest nr.: 29, 30 og 34 (12 og 
  18 mangler fra kontrollen i 2018; 3, 14 mangler 
  fra kontrollen 2019)

Husk at noterer i LOGBOG for REDNINGS-
VESTE når de i fjernes fra Aalborg Roklub.

LOGBOG og HISTORIK for redningsvestene ligger 
på pulten i bådehallen.

Nogle af vestene var ved kontrollen fugtige, som 
følge af brug og vil, hvis de ikke skylles når de har 
været i saltvand, korrodere og blive defekte i løbet af 
kort tid.

Så derfor:
Hvis vestene har været i saltvand, uden at de har 
været aktiveret (pustet op) skal pakkes ud, 
skylles med ferskvand og tørres inden de pakkes 
og tages i anvendelse.

ÅRSKONTROL 2022ÅRSKONTROL 2022

Er du en af de rokammerater, der har 
tænkt at støtte det store renoveringspro-
jekt “Genrejsning af signalmasten”, men 
ikke har realiseret din tanke – så er det 
nu vi har brug for dig.

Efter samråd med træskibsfolkene på 
LOA ( Tall Ship Aalborg Fonden ) op-
stillede vi et budget lydende på 21.000 
kr. Hertil kommer 135 frivillige timer fra 
AR medlemmer.

Meget hurtigt fik projektet en fornem 
støtte fra en bred kreds af trofaste 
medlemmer og budgetmålet nået.

Det har siden vist sig at den halv snes 
meter lange hovedstamme i dansk lærk 
er blevet noget dyrere end de 8000 kr. vi 
havde kalkuleret med.

Det samme gælder transporten.

Hvis du ikke allerede har støttet projektet, 
så tøv ikke nu  -  send straks et selvvalgt 
beløb til Aalborg Roklubs flagkonto nr. 
7450 – 1525906 eller MobilePay 989037.

Vi har brug for din hjælp – på forhånd tak !
 
På vegne af Aalborg Roklub
 
Per Nygaard, Erik Myrhøj & Peter Laubek

NB: I årets roblade nr. 1 og 2 kan du 
læse nærmere om signalmastprojektet.

Hallo Aalborgroer !
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Laver UNI-roerne andet Laver UNI-roerne andet 
end at ro...? JA!end at ro...? JA!

Tekst & fotos: Camilla F. D. Madsen

De fleste af  ugens dage bliver de tidlige 
morgentimer brugt på at lave rotræning på 
fjorden samt at deltage i årets forskellige re-
gattaer. Men udover at bruge vores tid på at 
ro, lave sociale ting samt studie, så laver vi 
også frivilligt arbejde.  

For at få penge til nye både, udstyr og delt-
agelse ved regattaer kræver det, at vi som et 
hold kan tage arbejdshandskerne på og ud-
føre noget arbejde, som kan give lidt ekstra 
til kassen og som kan udfylde vores ønsker og 
drømme om f.eks. nyt udstyr til vores både. 

Bare her i juni og juli måned har vi deltaget 
ved Skole OL i Billund, Pandrup Byfest samt 
her for nylig ved Grøn Koncert i Aalborg, 
hvor vi har mødt talstærkt op. Tidligere år 
har vi også deltaget ved Vi Elsker 90’erne, ak-
tion ved Aalborg Travbane, lagt tag på et hus, 
været flittige flyttemænd, ... og listen er lang. 

Al vores frivillige arbejde er med til at skabe 
sammenhold og fælles minder mellem nye 
og gamle universitetsroere - og at vi sam-
men kan få drømme til at lykkes om f.eks. en 

UNI-roerne agerer hjælpere ved Skole OL i Billund, hvor 
vi bidrog til at afholde ro-konkurrencerne for 6. og 7. 
klasserne. 

Gruppebillede v. Grøn Koncert i Aalborg. Fra venstre 
ses Anders, Christian Taulbjerg, Lilian, Patrick, Camilla, 
Simon Nygaard-Thomsen, Sina Brandt, Troels 
Danielsen & Janne Böhlers.

ny kaproningsbåd. Blandt andet er nogle af  
vores indtjente penge fra frivilligt arbejde (og 
fra sponsorater) kunnet indkøbe vores Filippi-
otter Uni-19 og firer Uni-20. Jeg vil nu ber-
ette lidt om vores forskellige aktiviteter som 
frivillige. 

Skole OL
16.-17. juni blev Skole OL afholdt i Billund, 

Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til neden-
nævnte medlemmer:

Jørgen Hyhne 13. august

Thorkild Andre Kristensen 18. august

Henry Kruuse 7. august
Bernhard Andersen 20. august

Simon Østergaard Meijer 6. august

RUNDE FØDSELSDAGE

- VI SI’R TILLYKKE

90 år:

80 år:

75 år:

25 år:

Jørgen Hyhne
Aalborg Roklubs Jørgen 
Hyhne fylder lørdag, 
den 13. august 90 år. Vi 
erindrer for år tilbage, at 
Ole ”Halvflaske” Chris-
tiansen ved afterrowing 
en fredag i omklædn-
ingsrummet pludselig 
undrede sig og udbrød 

”Hvor er alle de gamle henne” ? Martin 
”Martæng” Olsen replicerede hurtigt ”Det er 
da os nu _ din K…. ”.

For Team Torsdag er vi ikke i tvivl om, hvor 
de gamle rosvende befinder sig – vi er omgivet 
af  dem – det er os nu. Vi er endda så heldige, 
at Aalborg Roklubs ældste aktive rosvend har 
hjemme i Team Torsdags inderkreds, nemlig 
Jørgen Hyhne. 

Jørgen blev aktivt medlem af  AR året efter 

hvor syv uni-roere kom for at hjælpe med at 
afholde ol-disciplinen i roning. Torsdag tidlig 
morgen tog uni-roerne afsted. Det var 6.-7. 
klasser fra hele landet og hvor de forskel-
lige klasser havde øvet sig i deres tilknyttede 
roklub, og havde med spænding ventet på 
dagen hvor de skulle bevise deres værd, ge-
jst og begejstring ved at samarbejde og lave 
skift. Alle elever skulle igennem én gang og 
distancen var 4 km. Reiner Modest, con-
cept2 forhandler, sørgede for roergometre og 
stod for den tekniske afholdelse af  rokonkur-
rencerne. Vi havde før corona deltaget ved 
Skole OL i Aarhus, hvor vi af  erfaring havde 
taget ørepropper med. 

Bonussen ved at hjælpe en hel dag bød på 
overnatning på Billund Hotel, hvilket for 
os var en oplevelse i sig selv og her fik vi 
fornøjelsen af  at bo på piratværelse. 

Pandrup Byfest
En genganger, hvor vi før har troppet op om-
kring formiddag og tilbudt vores hjælp m. alt 

lige fra opstilling 
og nedpilling af  
musikscene, salg 
af  både mad og 
øl. Det er altid 
en fornøjelse at 
være frivillig ved 
Pandrup Byfest.

Grøn Koncert
24. juli drog ni 
mand afsted til 
Grøn Koncert, 
hvor vi fik lov til 
at stå i baren og 

dele ud af  øl og drinks. Vi blev godt bespist, 
hilste på Jacob Haugaard, lyttede til godt 
musik hele dagen fra bl.a. D-A-D, Andreas 
Odbjerg og Christopher. Hele dagen var der 
en god stemning blandt gæsterne og mellem 
uni-roerne. Omkring kl. 22 kunne uni-roerne 
cykle hjem efter at have hjulpet med nedpak-
ningen af  barteltet. 

Jannik Skov og Iben Nørgaard 
fik lov til at holde Frederic 
Vystavels OL bronzemedalje i 
2- fra 2021. 
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Man fornemmer stadig at Jørgen er gammel 
spejder (gul), og som en af  ropigerne en gang 
udtrykte det – Jørgen Hyhne har alle årene 
været damernes ven. 

Det kræver et misundelsesværdigt talent. De 
senere år har Jørgen været ramt af  aldersbet-
ingede skavanker, der har medført flere hos-
pitalsophold; men hver gang kommer Jørgen 
tilbage til klubben og genoptager træningen i 
motionsrummet sammen med Ole K., Steen 
V. og Hans Worm.  Jørgen, der tidligere var 
inkarneret cyklist, klarede turen til klubben 
på cykel uanset vejret. Når turen i dag går til 
Søsportsvej, så benytter Jørgen sig i stigende 
grad det grønne lyn fra Mester Eriksvej med 
rokammeraten Hans Worm ved rattet. 

Trods ofte smertefulde følgevirkninger efter 
operationer har Jørgen udvist en sejhed og 
vedholdenhed, der har bragt ham tilbage til 
træningslokalet og samværet med rokammer-
aterne. Stor respekt !

Jørgen er altid vågen overfor nye initiativer. 
Han var med da TT i frisk vind afprøvede 
den nye coastal bådtype og var dermed med-
virkende til indkøbet af  coastalbåden “ Sen-
ior “. Endvidere er han altid parat til at rose 
idemagerne bag nye initiativer som eksempel-
vis folkene bag universitetsroningen og mod-
erniseringen af  robassinet m.v.

Vi ønsker dig hjertelig tillykke med de 90 
år – med ønske om, at vi stadig får mange 
hyggelige stunder i vor gamle klub, og du 
fortsætter med at fremme dannelsen hos 
Team Torsdag !
 
Team Torsdag

klubbens 100 års jubilæum i 1986, hvor Team 
Torsdag blev stiftet. Jørgen hørte til den trio 
fra Amtsarkitektkontoret, der inspireret af  
Bent Mølgaard, hørte til foregangsmændene 
bag Team Torsdag. Som teamets nestor og 
store viden om naturen, har Jørgen gennem 
de 35 år givet vi rokammerater mange gode 
oplevelser. Vi har lært at sætte pris på den rig-
dom af  planter, der findes i den danske na-
tur. Ikke alene er Jørgen en vedholdende og 
trofast rokammerat, men han har beriget os 
med sin viden om fremstilling af  bittersnapse. 
I Team Torsdag har vi helt styr på planter og 
buske som grønlandsk post, kvan, havtorn, 
klitrose, perikon og jomfru maries sengehalm.

Ja selv Nordens Guld ”Rav” er indgået i 
de smagsoplevelser Jørgen Hyhne gennem 
årene har beriget os med - dels på bænken 
i omklædningsrummet og i særdeleshed ved 
morgenbordet om tirsdagen på 1. sal. Gen-
nem årene har Jørgens regelmæssige rejser til 
England, hvor han besøger datteren, betydet 
at Team Torsdags viden om whisky, er forøget 
betydeligt.

At klubbens ældste båd R/B Langer, bygget 
i 1966 i Løgstør, endnu i sit 56. år, stadig er 
i aktiv tjeneste skyldes blandt andet Jørgens 
håndværksmæssige kunnen og store interesse 
for at arbejde med træ. Eksempelvis viste det 
sig umuligt at skaffe de rette kobberklinker til 
reparation af  Langer. Dem skaffede Jørgen 
Hyhne via kontakter i England. 

Et andet kendetegn på Jørgen som ægte 
håndværker er, at han altid har en tommestok 
i lommen og klar med råd og dåd ved løsn-
ing af  en praktisk opgave. Jørgens stille og 
hyggelige humor og kloge bemærkninger er 
højt værdsat blandt kammeraterne. 

”Benito” Madsen og Erik ”Negro” Brøndum. 
Sidst i 60 erne varetog Thorkild den ansvars-
fulde post som rochef  i Kaj ”Rap” Munk`s 
regeringstid. Herefter kom der en længere 
periode, hvor Thorkild grundlagde sin 
fornemme erhvervsmæssige karriere, men al-
ligevel var der altid tid og kræfter til at støtte 
klubbens ledelse med råd og dåd. 

Hvis Thorkild opdager en trykfejl i klubsan-
gen bliver det påtalt – det duer jo ikke der 
står  ”En to hundred mand ” når der skal stå 
” En trehundred mand ”. Da 1. salen skulle 
moderniseres var Thorkild stærkt involveret. 
Hvis det har knebet med at finde en kvalifi-
ceret rosvend til at lede klubben, har Thorkild 
også været inde over. Det er heller ikke nogen 
hemmelighed, at i dag er Thorkild  stærkt util-
freds med bestyrelsens nedprioritering af  en 
ungdomsafdeling, idet han frygter vi ikke kan 
overleve som gammelmandsklub. 

Ingen tvivl om, at universitetsroningen og den 
kommende satsning på gymnasieroning er i 
Thorkilds ånd. Nævnes skal det, at Thorkild 
stod som sponsor til det behagelige møbelar-
rangement i hallen. Robladets mest trofaste 
annoncør er stadig Thorkilds gamle firma 
”Strøm Hansen”. Vi glæder os alle over den 
flotte overhaling som tømrer – og malerelever 
fra teknisk skole  (Techcollege ) gav vort bev-
aringsværdige klubhus i 2017. 

Som gammel håndværksmester tog Thorkild 
sammen med daværende husforvalter Henry 
Kruuse initiativ til at invitere tømrer – og 
malereleverne sammen med deres faglærere, 
17 mand i alt, til en gastronomisk oplevelse 
i klubben. Thorkild var mesterkok og Henry 
Kruuse og Poul Henriksen, stod for serverin-
gen. Her skal det nævnes, at Thorkilds hustru, 
Jane, formandinde for Gamle Dame Roere 
havde bagt 50 vandbakkelser i dagens anled-

Thorkild A. Kristensen
Aalborg Roklubs aktive 
medlem nr. 1 Thorkild An-
dre Kristensen fylder tors-
dag den 18. august  80 år. 

Thorkild  gjorde sin entre 
i klubbens ungdomsafde-
ling i 1958, der dengang 

bestod af  80 - 90 medlemmer under kompe-
tent ledelse af  Ehlers Andersen. I 1959 start-
ede Thorkild som kaproer. DFfR skænkede 
en dobbeltsculler til AR med den klausul, at 
klubben forpligtede sig til at stille op i mindst 
en kaproning for drenge. Det blev så Thorkild 
og Erik ”Stemme” Mortensen, som blev første 
mandskab, der roede i dobbelt sculleren, der 
af  Sigfred Hansen fik navnet ” Junior ”. 

Thorkild og Stemme fik deres debut ved re-
gattaen på Odense Kanal, hvor de opnåede 
hæderlig en 3. plads. Det samme gentog sig 
ved den internationale Aarhus Regatta på 
Brabrand Sø. De to drenge toppede samme 
år U–roernes kilometerstatistik - Thorkild nr. 
1 med 781 km. og Erik med 691 km. Allerede 
året efter i 1960 roede Thorkild sammen med 
Svend Jørgen Carstensen i Radiller ( toer 
uden styrmand ). Vi erindrer stadig at ved Vi-
borg Regattaen trak modstanderne fra Skjold 
og Christiania sig ved synet af  vort velroende 
mandskab. 

Herefter blev det langtursroningen Thorkild 
kastede sig over. Han blev langtursstyrmand 
i 1962 og herefter kom en lang årrække i 
langtursafdelingen, hvor han sammen med 
rokammeraterne ydede en kæmpe indsats 
med bl.a. renovering af  ”Trøstens Bolig”, 
klubbens hytte ved Ryå i Birkelse. Thorkild 
var dengang toneangivende medlem af  klub-
bens festudvalg, der bestod af  Preben Broe, 
Flemming ” Diller Daller ” Johansen, Bent 
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blev det meget kostbart, nej Henry overbev-
iste flagstangsfabrikkens direktør om, at vi 
var en fattig roklub og stangen blev købt for 
12.000 kr, Norske. 

Et gammelt medlem, som er speditør sørgede 
for hjemtransporten gratis, det er det rene guf  
for en klubkasserer. Henry er født og opvokset 
i Aalborg, nærmere betegnet på Vestre Alle’ 
i rækkehusene helt oppe ved skoven. Som 
dreng var han meget optaget af  hulebyggeri 
i skoven, materialerne var lige ved hånden, 
da man på det tidspunkt midt i halvtredserne 
byggede Bakkebo 2, Granlien, og så kunne 
man jo om aftenen hente gratis byggemate-
riale, gamle forskallingsbrædder m.v. Senere 
blev han bud ved bageren på Vestre Alle’, 
hvilket Henry stadig mindes som en rigtig 
god tid.

Efter endt skolegang kom Henry i lære som 
maskinarbejder på Limfjordsværftet, hvor 
han også blev udlært. Mens han var i lære 
begyndte han også at arbejde i totalisatoren 
på Aalborg Væddeløbsbane, hvor han også 
sørgede for at hans lillebror kom til at arbejde.
Efter endt læretid kaldte Marinen på Henry, 
hvor han endte torpedokorporal, nok den 
vigtigste funktion i båden, hvis i spørger Hen-
ry.

Efter Marinen drog Henry på langfart et par 
år, kom hjem og begyndte at læse til maskin-
mester og efter bestået eksamen var det til 
søs igen, denne gang som maskinmester i AP 
Møller, der havde ydet Henry støtte mens han 
læste. Senere skiftede han til Esso. I mellem-
tiden havde Henry også stiftet familie, kone 
og barn, og de ville jo gerne have Henry lidt 
tættere på, og han var heldig/dygtig at få et 
maskinmesterjob hos Nefo Vendsysselsvær-
ket, hvor han var ansat i mange år indtil vær-
ket blev solgt, og personalet blev fyret, idet al 

ning. Et prisværdigt initiativ, der ikke kom fra 
bestyrelsen. Her på det seneste har en selvbe-
staltet Task Force taget initiativ til, at klub-
bens signal – og flagmast (Aalborgs flotteste) 
ikke erstattes af  en fibermast, men genrejses 
efter omfattende restaurering og udskiftning 
af  hovedmasten. Det er sket i samråd med 
Thorkild, der som hovedsponsor har gjort 
restaureringen mulig.
Thorkild er et ægte eksempel på hvad, der 
menes med Aalborg Roklubs DNA. De, der 
har evnerne har pligten. Man træder til når 
det er nødvendigt og støtter bestyrelsen i dens 
arbejde med fortsat at bevare en levedygtig 
Roklub.

Stort tillykke med de 4 snese og vi håber, at du 
får lige så mange år som Onkel Aage på den 
hæderfulde post som Aalborg Roklubs nr. 1. 
På vegne af  Aalborg Roklub

Karsten Holt / Peter Laubek

Henry Kruuse
Den 7. august fylder 
Henry Kruuse 75 år og 
så kan klubben godt kippe 
med flaget, for Henry er 
et af  de heldigvis mange 
medlemmer, som har ud-
ført et stort arbejde i klub-
ben. I sine mange år som 
husforvalter, sørgede Hen-

ry for, at vores gamle klubhus fik en ordentlig 
også tiltrængt overhaling, bl.a. blev klubhuset 
malet og dårlig beklædning blev udskiftet, 
med god hjælp af  elever fra Teknisk Skole, 
noget som også Henry fik arrangeret. 
I Henrys regeringstid som husforvalter, 
knækkede den øverste del af  signalmasten og 
det var ikke nemt, den havde form som en 
flagstang, tyk forneden og mindre tyk øverst, 

     ... at under et af  uni-roernes morgenpas 
fik ét af  klubbens motorbåde et motorstop, 
hvilket betød, at uni-roerne atter måtte stevne 
ud for at komme træner Troels til undsætning, 
som lå og padlede ud for Nordens Kaj? 

     ... at Allan Pedersen stadig har føringen 
helt for sig selv med 1525 km, nærmeste for-
følger er på 844 km

Kilometer 20.184 km
Gæste-kilometer 2.756 km
Kilometer i alt 17.428 km
Antal roere 121 
Gennemsnit 144,033

vedligeholdelse blev udliciteret. Nu var gode 
dyr rådne, verden skreg på maskinmestre, 
men det var til søs og for en mand der kort 
forinden havde rundet de halvtreds, var det 
ikke lige det han havde tænkt sig. Så han skift-
ede fag, skolelærer ja, jo han fik merit, så det 
tog ham 2 år at blive lærer og han fik arbejde 
på Svenstrup Skole, hvor han var ansat indtil 
han blev pensioneret.

Skolelærere får skyld meget, og det er også to 
læreres skyld, at Henry i dag er medlem af  
Aalborg Roklub. Henry gik som sagt på Ho-
brovejens Skole som dreng, og på et tidspunkt 
havde han raget sig en sveder til, og denne 
sveder skulle afsones i navnkundige Kurt 
Thomsens klasse. Henry skulle svede sammen 
med en klassekammerat og Kurt bestemte, at 
de havde bedre af  at komme ned i roklubben, 
hvilket drengene absolut intet havde imod. 
Svederen må ha været en succes, for begge 
drengene meldte sig ind i klubben, hvor de 
begge blev nogle år.

Næste gang Henry kom i Roklubben var da 
han startede som lærer og fik salig Michael 
Richter som kollega, og da Michael hørte, at 
Henry havde roet i sin unddom, ja så var vejen 
ikke lang tilbage til roklubben. Som roer har 
Henry tidligere været meget aktiv, diet han 
har været på langture i både ind- og udland. 
Han har på sommerlangture i Sverige, Mar-
strand, i Tyskland, søer og kanaler i og om-
kring Berlin, langture i Danmark, Fur rundt 
flere gange og ikke mindst Tolo i Grækenland 
har han også besøgt.

Formiddagsroerne ønsker Henry stort tillykke 
med de 75 år og håber du må få en rigtig go 
fødselsdag og husk oplevelserne ligger stadig 
og venter.

Rohilsen Formiddagsroerne
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 Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

Nørresundby
Sundsholmen 39 

DK-9400 Nørresundby 

Tlf. +45 9632 6000

Aarhus: 
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus 

Tlf. +45 8610 6655

Vejle: 
Karetmagervej 10A
DK-7100 Vejle
Tlf. +45 7642 5100

Glostrup: 
Fabriksparken 56

DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300  

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.

HUSK at tilmelde dig fødselsdagsfrokosten !

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826


