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Klubbens webmaster har med sit kamera fanget en håndfuld 
grånende notabiliteter, der absolut ikke synes, at årene har 
fl yttet noget som helst! Mon erkendelsens dag nogensinde 

indhenter dem?

Fra venstre: Bjarne Pedersen, Søren Hæk, John Terp, 
Thorkild A. Kristensen og Finn Jensen. Foto: Jens Brandt
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Algade 13, 1. nr. 3           61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         26 80 30 04
   9000 Aalborg            Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstformand:   
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Tjalfe Poulsen  Færøgade 59, 4 tv.            20 87 18 36   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Karsten Holst  Bakkevænget 9           98 29 42 87           
   9492 Blokhus           HRchef@AalborgRoklub.dk
Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Anders Ørom  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              98 18 58 93
    
Motionsroning: 
 Steen Christiansen                       Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade    11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk
Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Per Nygaard  Pærevangen 9           98 18 49 53
   9000 Aalborg                    pnygaardp@stofanet.dk
Medlemsblad 
 Mikkel Gade (ansv.) Ryesgade 53, 3. tv.           98 77 00 77
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

 Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk

 Karsten Holt  Bakkevænget 9           98 29 42 87           
   9492 Blokhus           HRchef@AalborgRoklub.dk
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Så er sæsonen i gang, og de første 
har rundet 500 km. Jeg er dog ikke i 
blandt dem - jeg er åbenbart ikke aktiv 
nok.

Den næste store udfordring er Vi Ror 
Danmark Rundt. Vores maratonro-
ere tager turen fra Thyborøn til Hals. 
Ligeledes vil der blive arrangeret ture 
af kortere længde i weekenden 21. og 
22. juni, så der er mulighed for, at alle 
kan komme på vandet i løbet af week-
enden.

Og jeg mener alle, for hver kilometer 
på vandet tæller som lod i lodtræknin-
gen ved DFfR om både, og det ville jo 
ikke være så dårligt at være med til at 
vinde en ny båd til Aalborg Roklub.

Så derfor en opfordring til, at alle 
medlemmer kommer på vandet denne 
weekend.
Arranger turen selv eller se på opslag-
stavlen i bådhallen, hvilke ture der er 
mulighed for.

Inden for den nære fremtid er der 

desuden mulighed for at deltage som 
hjælper ved Karneval Aalborg og Grøn 
Koncert. Som hjælper er du med til at 
tjene kroner til klubkassen. Tilmeld-
ing sker på opslag i bådhallen.

Det er alt for denne gang, da jeg har 
en aftale i AR om en tur på vandet – 
rokammeraterne skal jo ikke vente.

EMNE: Standerhejsning 2008
Af Jesper Poulsen Winther

Så er Aalborg Roklub klar til en ny 
sæson, Store Rengøringsdag er vel-
overstået, og der skal lyde en tak til 
dem, der mødte op og gav en hånd 
med. Så vidt jeg kan se, nåede vi det, 
vi skulle.

Vinteren har været brugt til at holde 
formen ved lige i motionsrum eller lig-
nende, så der skulle være mulighed 
for, at vi fra første tur kan tage fat. 

Vores turudvalg har allerede planlagt 
de første ture. I fl æng kan nævnes 
Skanderborg – Tange 27. til 29. juni, en 
tur i samarbejde med Odense Roklub, 
Odense - Bogense, tid ikke endelig fast-
lagt – sandsynligvis i august. Dertil er 
der nogle, der mener, at vintertrænin-
gen har været så god, at de vil prøve 
kræfter med en maraton. Og sidst men 
ikke mindst har DFfR i år skabt ”Vi ror 
Danmark rundt”. Et arrangement hvor 
de enkelte klubber selv står for arran-
gementet. Men det giver jo mulighed at 
kontakte en anden klub og høre, om de 
har en ledig plads og på denne måde 
få set et andet farvand end eget.
I Aalborg Roklub er et af initiativerne, 
at der skal roes på langs af fjorden, 
fra vest til øst - dog bestemmer vejret. 
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AKTIVITETSKALENDER

 Juni
 6. Jysk maraton, Hadsund
 7. 8GP - Maribo
 Jysk maraton, Hadsund
 20. VirorDanmarkrundt
 21. Grillaften - Vi Ror DK Rundt
 VirorDanmarkrundt
 22. VirorDanmarkrundt
 23. Sankt Hans fest og Kanindåb
 27. Skanderborg til Tange
 28. Skanderborg til Tange
 29. Skanderborg til Tange
 
 August
 24. 8GP - Bagsværd
 30. Fødselsdagsfrokost
 31. Kanindåb
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Andre aktiviteter vil komme, så hold 
jer til. Vi skulle gerne have mange 
kilometer i den forbindelse, da hver 
kilometer tæller som lod i lodtrækning 
efterfølgende. Alt dette løber af stablen 
fra solopgang fredag den 20. juni til 
søndag kl.18:00 den 22. juni. 

Selvom vi har et aktivt turudvalg, er 
der stadig mulighed for, at de enkelte 
hold selv arrangerer ture, og det vil jeg 
gerne opfordre til. For på den måde har 
hver enkelt mulighed for at få det ud 
af sit medlemskab af Aalborg Roklub, 
som vedkommende ønsker. 
Et lille arrangement med kort varsel 
er Broroning i morgen, søndag. Anled-
ningen er fejring af Limfjordsbroens 
75 års jubilæum.

Roskolen, med Frederik Hansen som 
primus motor, er allerede i gang med 
planlægningen, således at vi kan få 

en masse nye medlemmer til Aalborg 
Roklub. Derfor en opfordring til Jer 
alle – kender I en, der kunne tænke 
sig at begynde at ro, så tag dem med 
til roskolen.
Jeg ved også, at Frederik Hansen 
gerne vil have fl ere at trække på som 
instruktører, men jeg går ud fra, at 
han kommer med en indbydelse til at 
deltage.

Her ved Standerhejsningen er vi ende-
lig klar med vores nye altan – efter lidt 
problemer undervejs, men vi kom i 
mål, og jeg ser frem til, at vi nu kan 
nyde den i fulde drag gennem den 
kommende sæson.

Ligeledes er der nye skinner klar til 
slæbestedet og et hejseværk til motor-
båden - begge dele vil blive klargjort i 
løbet af kort tid.
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Så er det tid for uddeling af Kilometer-
bæger og Kilometerårer.
Dejligt at se at så mange kvalifi cerede 
skal have overrakt en. I sæsonen 2007 
havde vi ni modtagere, der kvalifi ce-
rede sig til en modtagelse.

Jens Olav Dahlgaard, bæger og guld-
nål for 2.329 km
Tjalfe Poulsen, guldåre for 2.285 km
Jesper Poulsen Winther, sølvåre for 
1.325 km
Steen Christiansen, sølvåre for 1.317 
km
Søren Borgstrøm-Hansen, sølvåre for 
1.242 km
Allan Pedersen, sølvåre for 1.241 km
Peter Christoffersen, sølvåre for 1.130 

km
John Fjeldsted Larsen, sølvåre for 
1.058 km
Bjørn Haman Jensen, sølvåre for 
1.039 km

Jeg håber, at der ved Standerhejsning 
i 2009 vil være endnu fl ere kvalifi ce-
rede, der skal have en overrakt, selvom 
det bliver dyrt for klubben.

Og for ikke at bryde traditionerne, har 
Aalborg Roklub også i år dåb af en 
ny båd, hvilket sker efter, vi har fået 
Standeren hejst. 

Et trefoldigt leve for Aalborg Roklub og 
velkommen til en ny og aktiv sæson.

Foto: Jens BrandtFormanden taler til de fremmødte
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Foto: Jens BrandtFolk var trods vejret mødt talstærkt op
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EMNE: Uddrag af Peter Laubeks 
standerhejsningstale
Af Redaktionens udsendte reporter

For vi roere er Standerhejsningen er 
en af de helt store festdage i roklub-
ben. Bådene og klubhuset er klargjort, 
og det er tiden, hvor vi kan komme på 
fjorden igen.

Standerhejsningen er ekstra festlig, 
når bestyrelsen har taget initiativ til at 
udvide fl åden, og der skal døbes en ny 
båd, som det er tilfældet i år.

Det er altid spændende med en ny båd 

– denne gang er det et fartøj bygget i 
Canada og fremstillet af kulfi bre – et 
stærkt og let materiale, der er særde-
les velegnet til kaproningsbåde.

Som det ses, er det en toer uden styr-
mand, der kan rigges om til dobbelt-
sculler.

Jeg husker for 49 år siden til Stan-
derhejsningen, da døbte vores første 
Danmarksmester Sigfred Hansen 
klubbens allerførste dobbeltsculler. 
Den fi k navnet Junior. De første, der 
roede kaproning i den i 1959, var ung-
domsroerne Thorkild Andre Kristen-

Foto: Jens Brandt

Klubbens nye æres-
medlem og robladets 
fl ittige skribent, Peter 
Laubek, holder tale 
om AR’s kapafdelings 
bedrifter gennem tiden 
for derpå at døbe den 
nye dobbeltsculler “Hans 
Jensen”.
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sen og Erik Mortensen (Stemme). 
Førstnævnte er som bekendt stadig 
særdeles aktiv i klubben! 

Dobbeltsculleren især - er blevet en af 
tidens mest populære bådtyper.

Tidsånden er jo nok til det individu-
elle, men det har vist sig, at netop 
dobbeltsculleren har en fremtid for 
sig. Det mærker vi også her i klub-
ben. I forgangne sæson opnåede Jens 
Brandt og Peter Christoffersen en 
række fl otte resultater for AR i netop 
dobbeltsculler.

Det er i dobbeltsculleren, DK har den 
største medaljechance ved OL i Bejing. 
Hvor vi håber, de danske verdensme-
stre Rasmus Quist og Mads Rasmus-
sen henter olympisk guld.

Jeg har selv roet både toer uden og 
dobbeltsculler.

Det var i dobbeltsculleren, hvor jeg 
roede med Bjarne Pedersen, at jeg 
fi k de bedste romæssige oplevelser. 
Det er virkelig en super bådtype, der 
giver mulighed for alle de oplevelser, 
der gør kaproning til en af de ypperste 
sportsgrene!

Det er klubbens håb med indkøbet af 
denne bådtype at skærpe interessen 

for kaproning ved forsat at kunne til-
byde tidssvarende bådmateriel.

Vi må så håbe på, at vi kan tiltrække 
og fastholde fl ere unge mennesker til 
kapafdelingen.

En drømmesituation vil være, at 
Danmark vinder guld i dobbeltscul-
leren ved OL. Så ved vi, at der bliver 
stigende interesse for kaproning og 
mulighed for, at staben af kaproere i 
klubben øges!

Jeg er sikker på, at her blandt for-
samlingen er der mange, der kan 
mindes den kildrende fornemmelse 
langs rygraden lige før starten på en 
kaproning.

Hvorledes I overvandt smerten, når 
det gjorde helvedes ondt på 1500 m 
og alligevel kunne pine 30 stærke 
igennem de sidste 500 m. 

Og det er helt sikkert, at I ikke for alt 
vil undvære minderne om de kampe, 
nederlag, spænding og sejre, I blev 
udsat for!

Ikke mindst er jeg sikker på, at I også 
i jeres arbejdsliv har kunnet drage 
nytte af de egenskaber, I har tilegnet 
jer her i klubben som unge menne-
sker. Egenskaber vi gerne vil vide-
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reføre til næste generation af roere 
– derfor bl.a. denne kaproningsbåd! 

Som traditionen byder, skal denne nye 
båd opkaldes efter et medlem, der har 
gjort sig bemærket i klubben på for-
skellig vis.

Denne gang en person, der adskillige 
gange har siddet og ventet på starte-
rens signal til, at kampen over de lange 
2000 m skal begynde, hvad enten det 
har været til Sorø Regattaen, til Dan-
marksmesterskaberne på Bagsværd 
eller rolandskamp på det verdensbe-
rømte rostadion Bosbaan i Holland.

Han hører til den store fl ok af Franks 
drenge, der huserede på kapronings-
banerne i 60erne.

Hvem husker ikke, Smækkerfi reren, 
eller Aalborg Roklubs ottermandskab, 
der var blandt landets fremmeste?

Det var dengang, der altid stod en halv 
snes hollandske spidssnudede træsko 
på slingersen, når drengene var på 
fjorden. Enhver kaproer med respekt 
for sig selv havde en blå/hvid-ternet 
køjesæk indkøbt i det amerikanske 
overskudslager – Tøjdepotet i Ryes-
gade.

Det var de år, hvor Smækker, Kap 67 
og andre AR både var frygtet, når de 
gik til start - bemandet med Hippie 
Pedersens drenge.

Det var de år, hvor fremmede træ-

Foto: MartængPeter døber den nye dobbeltsculler
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nere og honoratiores sagde ”De” til 
Pedersen og nikkede anerkendende, 
når han stående på styrmandssædet 
svingede taktstokken over drengene, 
når de skulle have banket roteknik 
ind i hoved og krop! Det er netop en 
af disse gulddrenge, der skal hædres 
her i dag.

Siden faderen, der selv var roer, slæbte 
ham ned i klubben i begyndelsen af 
60erne, har han ydet en lang og glor-
værdig indsats for Aalborg Roklub.

Med ham ved styrelinerne har Aalborg 
Roklub vundet Dansk Mesterskab i 

letvægtsfi rer i 1968, han var rorgæn-
ger, da Aalborg Roklub repræsenterede 
Danmark i otter ved trelandskampen 
på Bosbaan i Amsterdam i 1968, og 
sidst men ikke mindst sad han med 
styrelinerne i klubbens bestyrelse i 
årene fra 1977 til 1984, hvor han var 
formand for Aalborg Roklub

Med håbet om, at denne kapronings-
båd må leve op til sit navn og give 
klubbens kommende kaproere mange 
gode oplevelser i fremtiden – døber jeg 
den ”Hans Jensen”!

Foto: ThorkildJens Jakob og Peter lægger an til en prøvetur i den nye 
båd



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

12
.............................................................................................................................................................................

Glimt fra standerhejsningen

Foto: 
Jens 
Brandt

Foto: 
Jens 
Brandt
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Foto: 
Jens 
Brandt

Foto: 
Jens 
Brandt
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Glimt fra standerhejsningen
Foto: 
Jens 
Brandt

Foto: 
Jens 
Brandt
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Kontingentkasserer i Aalborg Roklub

Aalborg Roklub søger ny kontingentkasserer, da vores nuværende 
har fået andre udfordringer.

Du kommer til at arbejde med opkrævning af kontingent, samt 
enkelte ad hoc opgaver. Du vil komme til at arbejde sammen med 

vores økonomichef og referer i øvrigt til bestyrelsen.

Vi forventer, at du er fortrolig med EDB og Internet.

Arbejdsstedet vil være ”hjemmearbejdsplads”, dog med mulighed 
for at benytte facilliter ved ”hovedkontoret”. 

Oplæring i vores system vil ske ved vores nuværende kontingent-
kasserer.

Vi tilbyder ved ”hovedkontoret” mulighed for dyrkelse af roning, 
samt andre former for træning. Ligeledes er øvrige facilliter i top 

for social omgang med de øvrige ”medarbejdere”.

Vi tilbyder en yderst konkurrencedygtig løn – arbejdet bærer 
lønnen i sig selv.

Har ovenstående vakt din interesse, så tøv ikke med at kontakte:

Jesper Poulsen Winther
formand@aalborgroklub.dk

61126962
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EMNE: Limfjordsbroen 75 år
Af Peter Laubek

Den 30. marts kunne Limfjordsbroen 
fejre 75 års fødselsdag. Broens histo-
rie strækker sig faktisk helt tilbage til 
1913, hvor det blev fastslået, at der 
var behov for en afl øser for Ponton-
broen, Chr. IX`s bro fra 1865.
Broens betydning for de to fjordbyer er 
velkendt. For vi roere er Limfjordbroen 
en vigtig bestanddel af det havnemiljø, 
der er vores hverdag på fjorden. Vi 
ved, når broen er oppe, skal vi være 
agtpågivende over for gennemsejlende 
skibe - vi kaster også lige blikket op, 
når vi passerer under de massive bro-
konstruktioner, hvis mange afsatser 
er hjemsted for byens duer. Vi ved, 
at strømmen kan være hård mellem 
bropillerne, og at vi derfor skal holde 

afstand osv.
De lidt ældre medlemmer husker sik-
kert, når de herrer civilingeniørerne 
Berg Bach og Jens K. Østergaard i 
saunaen fortalte om deres medvirken 
ved Limfjordsbroprojektet. Begge var 
ansat ved Kampsax, der ud af 20 til-
budsgivere vandt entreprisen.
Klubben benyttede Østergaards eks-
pertise som brobygger, og lod ham 
forestå udførelsen af nyt bolværk ved 
Trøstens Bolig - klubbens heden-
gangne hytte ved Ryå. Der var kalku-
leret med en byggesum på 100 kr. i 
1931-valuta. Da arbejdet var færdig-
gjort, blev omkostningerne opgjort til 
500 kr. En skrækkelig overskridelse. 
Østergaard måtte stå skoleret til efter-
følgende generalforsamling. 
Et kvikt langturshoved lettede den 
knugede stemning ved at sige, hvis vi 

Foto: Finn Jensen
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havde vidst fra starten, at bolværket 
ville koste 500 kr. så havde vi jo ikke 
fået det!
Byen fejrede broen på forskellig vis, 
og Aalborg Dame Roklub og Aalborg 
Roklub deltog i den såkaldte slalom-
roning mellem bropillerne, hvorefter 
turen gik længere østpå i havnen. På 
tilbageturen roedes der forbi isbryde-
ren Elbjørn og Rosdahls, hvor Aalborg 
Kanonlaug saluterede.
Fra AR deltog Allan Pedersen, Claus 
Aasøe Rasmussen, Mads Bach-Søren-
sen, Bjørn Haman Jensen og Jesper 
Poulsen Winther.
 
Festlighederne sluttede i ADR med 
kaffe og lagkage.

EMNE: Klubbens førstehjælp-
skursus!
Af Martæng

I samarbejde med Dansk Røde Kors 
afholdt klubben førstehjælpskursus 
Palmesøndag den 16. marts. På trods 
af, at det var en helligdag, mødte for-
manden Jesper Winther og 9 med-
lemmer fra Aalborg Dameroklub og 
Aalborg Roklub op for at øge deres 
viden omkring førstehjælp.
Som optakt til kurset var der morgen-
kaffe kl. 9, hvorefter deltagerne fi k 
introduktion om de forskellige emner, 
som kurset omfatter: førstehjælp, gen-
oplivning og dertilhørende hjerte - lun-
gefunktioner.

Foto: Martæng
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Ved middagstid fremtryllede forman-
den en udsøgt frokost, med dertil ”Liv-
givende” ildvand.
Efter frokosten blev der så tid til at 
efterprøve formiddagens teorier og 
teknikker omkring hjerte-lungefunk-
tioner, hjertemassage, samt mund 
til mund metoden, på de af Røde 
Kors medbragte demonstrationsduk-
ker. Der blev også tid til at afprøve 
de såkaldte hjertestartere, som ofte 
fi ndes på offentlige steder.
Det blev en lærerig dag. En stor tak til 
bestyrelsen for et godt initiativ og tak 
til Dansk Røde kors.

EMNE: Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Redaktionen og klubben vil gerne sige 
tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte fødselarer:

Peter Urfe 70 år den 17. juli

Oluf Andersen 60 år den 17. juni

Christophe Thouin 40 år den 4. juli

Foto: MartængDet ser alvorligt ud!
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Glimt fra førstehjælpskurset

Foto: 
Martæng

Foto: 
Martæng

Formanden 
lægger sine 
beskedne 
kræfter i...

Der blev 
tid til en 
frokost 
med det 
hele...
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EMNE: Ole “Daffy” Andersen 60 år!
Af Redaktionen og Per Nygaard

Manden bag ”Daffy-fi reren”, den legen-
dariske drenge-fi rer fra 60erne, Oluf 
Andersen, fylder 60 år. 
Oluf, der blev meldt i klubben midt 
i 60erne, hørte med til den kerne af 
kaproere, der skabte klubbens guld-
alder på kaproningsområdet for 40 år 
siden.
Han startede allerede på kapronin-
gen som ungdomsroer først på Daffy-
fi reren senere på drenge-otteren, der 

klarede sig rigtig godt på landsplan og 
fi k rosende omtale i pressen efter sejr 
på Sorø Sø. 
På sejrsskjoldene i hallen kan ses, at 
Oluf senere sammen med notabiliteter 
som: Hans Nygaard, Karsten Nielsen, 
Tommy Møhler, Per Nygaard, Svend 
Johansen, Mogens Pedersen, Martin 
Granding, Roar Clausen, Jens Fauer-
holt m.fl . hentede en række sejre hjem 
i fi rer såvel som otter.
Oluf var også en af de særdeles aktive, 
da kapfonden i sin tid startede. Hvem 
husker ikke standerhejsningen i 1968, 

Ole “Daffy” Andersen 
på havnen - nydende 
et glas køligt hvidvin
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hvor kaproerne kunne afl evere en 
spritny otter og single sculler til klub-
ben? En historisk kraftpræstation, der 
blev til på baggrund af, at alle i kapaf-
delingen ydede en helt ekstraordinær 
indsats. 
Selvom Oluf for mange år siden er fl yt-
tet til Års, kan vi glæde os over, at han 
stadig er aktiv i klubben og deltager i 
klubbens sociale liv sammen med sine 
gamle rokammerater fra kaproningsti-
den.
Vi ønsker Oluf hjertelig tillykke med 
fødselsdagen, og håber han er med, 
når vi til fødselsdagsfrokosten fejrer, 
at det er 40 år siden, Frank med stort 
held og dygtighed fi k Aalborg Roklub 
helt i front på kaproningsbanerne.

EMNE: Offentlig vs. privat
Af Tomas Kristensen

En offentlig og en privat virksomhed 
aftalte at dyste i kaproning i en otter.

Begge mandskaber trænede længe, og 
da dagen kom, var begge hold ”fi t for 
fi ght”. 
Alligevel vandt den private virksomhed 
med en hel kilometer. 
Moralen røg helt i bund hos den 
offentlige virksomhed, og den øverste 
ledelse besluttede, at næste år skulle 
man vinde. 
Der blev nu nedsat en projektgruppe 
til at undersøge problemet. 
Gruppen fandt efter mange undersø-
gelser ud af, at de private, helt uhørt, 
havde otte mand til at ro og en til at 
styre, mens det offentlige havde en 
mand til at ro og otte til at styre.
I denne tilspidsede krisesituation viste 
ledelsen betydelig handlekraft. 
De fi k straks fat i et konsulentfi rma, 

som skulle undersøge det offentliges 
struktur, og eksperterne kom efter 
mange måneders arbejde til den kon-
klusion, at der var for mange til at 
styre og for få til at ro.

På baggrund af konsulentrapporten 
blev der straks foretaget ændringer i 
holdopstillingen. Man havde nu fi re 
styrmænd, tre overstyrmænd, en sty-
releder og en roer. 

Af motivationshensyn indførte man 
desuden et pointsystem for roeren: ”Vi 
vil udvide hans ansvarsområde og give 
ham større indfl ydelse”.

Året efter vandt de private med to kilo-
meters forspring. 
Den offentlige virksomhed fyrede 
straks roeren på grund af det dårlige 
resultat, men udbetalte dog en bonus 
til ledelsen i erkendelse af det store 
arbejde, der blev udført. 

Der blev udfærdiget en ny analyse fra 
konsulentfi rmaet, som konkluderede 
at man havde valgt den rigtige taktik, 
og at motivationen også var i orden. 

Dermed måtte det være materialet, der 
skulle rettes på.

Således er den offentlige virksomhed i 
dag er ved at udvikle en ny bådtype...
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EMNE: Æresbevisninger og 
udmærkelser!
Af Redaktionen

Som meddelt i sidste nummer af med-
lemsbladet vil vi i de fl g. måneder vise 
en oversigt over de medlemmer af 
Aalborg Roklub, der gennem årene er 
blevet hædret af Dansk Forening for 
Rosport.
 
DFfR`s guldmedalje, der tildeles perso-
ner, der har gjort et særligt fortjenst-
fuldt arbejde for rosporten:
 
1934 K.Christensen 
 
DFfR`s ærestegn, tildeles personer, 
der gennem en årrække har ydet en 
særlig indsats på rosporten på lands- 
eller kredsbasis:
 
1936 Chr. Jørgensen
1936 Chr. Springborg (Kringeling)
1946 K.A. Nielsen
1951 Arnold Larsen
1955 K.W.Nielsen Dinesen
1969 Poul Ehlers Andersen
1970 Kaj Munk
1974 Frank Pedersen
 
DFfR`s langtursnål tildeles roere, der 
har vist særlig interesse for langtursro-
ning f.eks. ved at have uddannet lang-
tursroere og styrmænd, have planlagt 
og ledet langture og fællesture eller 
styrmandskursus:
 
1935 Per Schmidt (Fona)
1936 Birger Mortensen (Guldsmeden)
1938 Gunnar Scheuer Nielsen (Kem. 
Industri)
1938 Gotlieb Olesen
1938 Peter Laursen (Peter den Store)

1938 Aage Buus
1941 Otto Quist (Slagteren i Nørre-
gade)
1942 Arnold Larsen
1942 Chr. Springborg (Kringeling)
1942 Erik Hofman (Købmand)
1942 Jens Østergaard
1942 Helge Larsen
1942 Johs. Olsen
1942 K.A.Nielsen
1942 K.W.Nielsen Dinesen
1942 P.Munch Jørgensen
1942 Poul K. Jørgensen
1942 Ras Rasmussen (Skipper Cle-
ments M.)
1943 F. Pedersen
1943 Henning Johansen
1947 Chr. Andersen (Ajs)
1947 Hans Fr. Beier
1947 Peter Borup
1947 Svend Aage Sørensen
1948 Fridlev Østergaard Larsen
1948 Jens Kjær
1948 Johan Fogh Sørensen
1949 Sven Geertsen
1949 Søren L. Lauritsen
1950 C.J.Westerberg (Fantomet)
1950 H.C.Erthman Jensen
1953 Kaj Munk ( Rap )
1953 Knud Bjerregaard Madsen
1953 Knud Johannesen
1957 Mogens Thomsen
1958 Jørgen Risgaard Jensen
1961 Kurt Thomsen
1961 Martin Olsen (Martæng)
1961 Torben Bro Christensen (Store 
Broe)
1967 Bjarne Martens
1967 Erik Brøndum Christiansen 
(Negro)
1967 Henning Pedersen
1967 Preben Broe
1967 Preben Larsen
1969 Kjeld Buus Jensen
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1969 Per Nygaard
1970 Ib Højgaard Djernø
1970 Kjeld Kronholm Jørgensen
1973 Henning Broe (MiniBroe)
1973 Søren Boye
1974 Kjeld Bussborg Johansen

Udmærkelsestegn for kaproere tildeles 
roere og styrmænd, som opfylder føl-
gende betingelser: 

Sølv - skal have startet i mindst 4 
sæsoner og ved mindst 2 internatio-
nale kaproninger i hver sæson eller 
nr. 2 eller 3 ved junior VM (U 19) eller 
VM (U 23).

1947 J.Aa. Nøhr Frandsen (Radiller)
1947 Louis Schat - Petersen
1947 Povl Hertel
1947 Sigfred Hansen (Sigfred)
1951 Egon Arne Kanstrup
1951 Juul Nielsen
1964 Erik Hansen (Træner Erik)
1964 Erik Lie Nielsen
1964 Leo Quist (Slagteren)
1964 Peter Laubek
1965 Bjarne Pedersen (Yankee)
1965 Svend Jørgen Carstensen
1965 Vagn Thidemann Nielsen
1966 Jakob Christensen
1966 John Thumann Terp 
1966 Niels Erik Pedersen (Niller)
1968 Bernhard Andersen
1968 Erik Steen
1968 Hans Jensen
1968 Jens Hegndal Hansen (Jens Sig-
fred)
1968 Mogens Pedersen
1968 Niels Erik Hofman (Hof)
1969 Tommy Møhler
1970 Jens Erik Nielsen
1971 Hans Nygaard - Pedersen

1971 Oluf Andersen
1971 Svend Johansen
1973 Leif Roar Clausen (Roar)
1974 Jens Chr. Jensen
1977 Leif Jørgensen
1977 Leif Sørensen
 
Guld tildeles roer eller styrmand, der 
ved VM eller Ol har opnået fi nalepla-
cering som nr. 1, 2 eller 3 ved junior 
VM (U 19) eller VM (U 23) opnår en 1. 
plads, eller som har vundet 10 DM og/
eller NM.
Som et kuriosum skal nævnes, at vor 
gamle kaproningschef Jørgen Carlsen 
vandt sølv i otter i Varese i Italien i 
1950 for Horsens Roklub.
 
Poul Madsens lederpris, uddeles hvert 
år af DFfR som en æresgave på 1000 
kr. - til en fortjenstfuld leder.
 
1985 Poul Ehlers Andersen
1993 Frank Pedersen
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at Peter Christoffersen sendte far 
“Børge”, klubbens overrevisor, da der 
ved standerhejsningen skulle hentes 
sølvåre for de mange roede km. Revi-
sionen kunne konstatere, at optællin-
gen var korrekt.

at Smeden alias Poul Erik Christensen 
ikke kunne formå de ellers så barske
lørdagsbadere til inden standerhejs-
ningen at stå ude i fjorden og montere 
de nye skinner til ophaling af både. 
Det blev overvejet, om man skulle 
kontakte vinterbaderne i Isbjørnen, 
der holder til i Friluftsbadet.

at den nye Canadiske kombibåd “Hans 
Jensen“ var så ivrig efter at komme 
ud i sit rette element, at den under 
standerhejsningen, hjulpet af vinden, 
forlod bukkene før tiden!

at det nu bliver spændende om vore to 
kaproningsteam Jens Jakob og Peter 
Bomholt samt Peter Christoffersen 
og Jens Brandt kan blive enige om, 
hvorledes “Hans Jensen“ skal rigges ? 
Toer/uden eller dobbelt sculler !

at “Ellens Foto“ har ansat Martin 
Olsen som free lance fotograf, med
løbende opgaver for Aalborg Roklubs 
medlemsblad.

at vor smukke balkon bestod belast-
ningsprøven til standerhejsningen.

at rygterne om, at det store hul uden-

for klubbens hovedindgang skulle 
anvendes til at øve grønlændervend-
inger i, ikke holder vand !

at det ville være en god ide, om I alle 
granskede bekendtskabskredsen og
overvejede, om ikke der skulle være 
nogen deriblandt, der var oplagte 
emner til medlemskab af Aalborg 
Roklub!

at medlemmer med tid, lyst og meget 
gerne ekspertise på forskellige områder 
tilkendegiver overfor et bestyrelses-
medlem, at de er villige til at tage et
nap med i forbindelse med klubbens 
daglige drift og vedligeholdelse. Vi er
så heldige, at have en fl ok dygtige folk 
i bestyrelsen - dem skal vi andre
afl aste så meget som muligt!

at der er medlemmer, der af egen 
drift tager en skovl og fjerner tang fra 
slæbestedet, griber en kost og fejer dele 
af bådhallen. Rydder op i omklædning-
srummet og sågar gør rent i baderum 
og sauna ! Hvad gør du for klubben 
udover at betale din kontingent?

at i forbindelse med sidste omgang i 
svømmehallen, havde ”bademeste-
rens” cykel været udsat for hærværk. 
En ”Hærværksmand” havde punkteret 
hans cykel, hvor den var parkeret 
udenfor AR, således det var svært for 
”bademesteren” at nå rettidigt frem til 
åbning af svømmehallen. Hjælpen kom 
fra ADR, hvor et behjælpsomt medlem 
bragte ”bademesteren” til Sophiendal, 
så sidste omgang kunne gennemføres. 
PS ”bademesteren” er bekendt med 
”hærværksmandens” identitet, så 
erstatningskrav følger.

at alle roerne på det amerikanske 
landshold ved sidste olympiade havde
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NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

Bliv FRIKUNDE
Hvis du samler dine og familiens 
bankforretninger i Nørresundby Bank, 
kan du blive FRIKUNDE og dermed 
opnå rabat på en lang række af 
bankens serviceydelser. 

Kontakt din lokale afdeling af 
Nørresundby Bank og aftal tid til 
personlig rådgivning, hvor du kan 
høre mere om FRIKUNDE.  

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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ribbensbrud, såkaldte stressbrud eller 
træthedsbrud, hvor trækket fra skul-
dermusklerne er størst. Årsagerne var 
blandt andet de stive kulfi berårer, big 
blades og dårlig træningsform. Måske 
skulle vi motionsroere glæde os over 
de gamle, elastiske træårer.

at vor instruktionschef Frederik 
Robert Hansen, her i foråret vendte 
hjem fra en af verdens for tiden farlig-
ste opgaver - nemlig som dansk soldat 
i krigstjeneste i Helmandprovinsen i 
Afghanistan. Redaktionen har bedt 
Frederik overveje, om han evt. i en 
artikel i bladet i korte træk kunne 
fortælle om nogen af de overvejelser 
man gør sig, når man så langt fra den
hjemlige strand skal forsvare demokra-
tiet overfor Talebans grusomheder.
Frederik lovede at overveje !

at efter Svend Langer har overbragt 
stafetten med reservation af første 
salen, er kravene skærpet betydeligt. 
Flemming Due, som har overtaget, 
har nemlig som punkt tre i ”retning-
slinier for lån af klublokaler”. Punkt 
3: ” Alle skal være iført redningsvest/
svømmevest”. Det forlyder, at han kun 
er forudseende med hensyn til kom-
mende klimaforandringer/stigende 
vandstand, da det jo ikke kan for-
ventes, at alle gæster ved et arrange-
ment har afl agt svømmeprøve.

at den jubilerende Limfjordsbro er 640 
meter lang, 21,4 meter bred og gen-
nemsejlingsbredden er 30 meter.

at i Limfjordbroens første år måtte 
bilisterne betale 35 øre pr. køretøj, 
mens folk med hest slap med 15 øre. 
Havde man levende dyr med i bagagen 
var taksten 5 øre pr. stk. I 1935 opgav 
man dog at opkræve bompenge.

at hovedgaderne i Nørresundby og 
Aalborg blev lagt om, fordi den stærke 
strøm i fjorden krævede, at broen stod 
vinkelret op mod strømmen.

at frihøjden under broklappen er 9,5 
meter ved middelvandstand, så der 
var plads nok til at rejse årer for de 
roere, der deltog i festlighederne.

at Aalborg Havn i dag består af 
områderne Nordhavnen i Nørresundby, 
umiddelbart øst for Limfjordbroen, 
Centralhavnen med stykgodsom-
råde placeret umiddelbart vest for 
nedkørslen til Limfjordstunellen og 
oliehavnen øst for tunellen, samt Øst-
havnen, hvor bl.a Grønlandshavnen 
er beliggende.

at de, der savner bugserbådene ved 
den gamle Goliathbro, kan ro ud til 
Østhavnen, hvor der er lavet ny bug-
serhavn i Grønlandsbassinet. Ved 
indgangen til 2008 har Aalborg Havn 
indgået aftale en med Svitzer, der 
betyder, at “Hugin“ har fast station i 
Aalborg, hvor den ligger sammen med
havnens “Alba“ og “Busse“.

at for de havnehistorisk interesserede 
er det måske værd at vide, at “Hugin“ 
blev bygget af Aalborg Værft i 1980 
som “ Goliath Røn “. I 1983 overgik den 
til Svitzer og blev omdøbt til “ Svava “, 
hjemmehørende i København.
Goliath overtog så båden igen i 1993 
og gav den navnet “Goliath Carl”.
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Samme år blev den hjemmehørende i 
Frederikshavn som Svitzers “Hugin“. 
Nu er den så vendt tilbage til Aalborg. 
Bugserbåden er således et stykke 
sejlende skibshistorie, der bærer på 
minderne om bugserselskabet Goliath, 
der gennem 98 år havde basishavn  
ved Limfjordsbroen.

at robladets lokalredaktion i Madrid 
har meddelt, at der den 28. april kom
en ny lille AR - roer til verden på 3960 
g og en længde på 54 cm. Vi ønsker 
Sofi e og Anders tillykke !

at samme Anders fyldte 30 år 1. maj.

at Anders rejste hjem til Danmark for 
at fejre det i Roklubbens lokaler.

at det, at Anders blev født 1. maj, ikke 
har noget med moderens politiske kar-
riere at gøre.

at robladets redaktion kan glæde sig 
over, at have trofaste læsere udenfor
landets grænser. Senest har vi fået ros 
for bladet af  tidligere kaproer og tro-
fast medlem gennem mange år Henrik 
Veilstrup, der i dag er bosat i Penn-
sylvania, USA. Henrik der er veteran 
indenfor fl y - verdenen, viste sin ven-
eration for klubben ved lige at smutte 
hjem til Aalborg for at være med til at 
fejre klubbens 100 års jubilæum.

at formanden, i forbindelse med den af 
ADR arrangerede tur til Berlin måtte 

indtræde i ægtestanden, for at en 
kvinde kunne blive deltager på turen. 
Hvad de øvrige ægteskabelige pligter 
angår, forbliver det en hemmelighed.

at under en snak blandt eftermid-
dagsroerne en fredag eftermiddag i 
omklædningsrummet, blev det drøftet, 
hvor grov humor og hvor barsk en 
tone, man kunne kan praktisere i 
klubbladet. Der skal ikke lægges skjul 
på, at der fra medlemmernes side indi-
mellem kommer nogle virkelig saftige 
indlæg - især møntet på “Har I hørt“. 
Indlæg som redaktionen er fristet til at 
sætte i bladet - det er vel et “ Man-
deblad “. Hvis det ikke kan lykkes at 
omskrive den indholdsmæssige pointe 
i en nogenlunde urban vending, lader 
vi historien leve sit videre liv i sauna og 
omklædningsrum.

REDAKTION:
Mikkel Gade (ansv.), Karsten Holt & 
Peter Laubek. Medlemsbladet udkom-
mer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige 
måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatfo-
rum, så derfor er artikler og indlæg forsy-
net ’afsenderens’ navn, så det er tydeligt 
hvis mening,__ der gengives.

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

15. juli 2008
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk
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