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Simon instruerer kommende styrmænd på årets 
første korttursstyrmandskursus!

Hvad vil det sige at en roer fanger en ugle ? Tidligere redaktør af robladet, Frede Fabek 
har illustreret det på sin festlige måde. Ifølge maritim ordbog betyder det at fange en 
ugle under roning, at åren ikke kommer op af vandet og roeren derfor bliver væltet af 
årens tilbageslag.

Foto: Mikkel Gade
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Kayerødsgade 25 st. tv.     61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         60 50 71 05
   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 Holt  Boulevarden 39, 3. th.       98 29 42 87           
   9000 Aalborg           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              Se HR-chef
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EMNE: Formanden har ordet!
Af Jesper Winther Poulsen

Standerhejsning 2009

Så er Aalborg Roklub klar til en 
ny sæson, Store Rengøringsdag er 
veloverstået, 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 26. til 28. juni, 
en tur  til Ryå Skærtorsdag i samarbe-
jde med ADR.

Herudover er der fem langtursstyr-
mænd der skal frigives, så der kommer 
også nogle ture i den forbindelse. 

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.

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, 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.

Simon Lyngshede meddelt at han 
gerne vil starte en Ungdomsafdeling og 
han efterlyser hjælpere/instruktører.

I samme ombæring kommer der igen i 
år Aktiv Sommer i samarbejde med de 
andre klubber på Søsportsvej, så det 
er jo også en mulighed for at hverve 
nye ungdomsroere.

Kapafdelingen deltager i år i 8GP og 
der kommer jo selvfølgelig en Aalborg 
Regatta.

DFfR, Motions og turudvalget har i år 
taget initiativ til et projekt, der hedder 
Danmarks Bedste Motionsklub. Første 
runde går fra Standerhejsning til 30. 
april, hvorefter det opgøres per kalen-
dermåned, ved sæsonens afslutning 
vil det således være muligt at udpege 
Danmarks bedste motionsklub.

Ligeledes vil Aalborg Roklub igen i år 
deltage som hjælpere ved forskellige 
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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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arrangementer, blandt andet Karneval 
Aalborg, for at tjene penge til klubben.

Selvfølgelig vil den kommende sæson 
også byde på vedligeholdelse af klub-
huset og der vil blive installeret venti-
lation i motionsrummet. Endelig ser vi 
frem til at kloakeringen bliver færdig.

Traditionen tro blev der uddelt kilo-
meterbægre, sølv – og guldårer. Ikke 
mindre end 10 roere blev hædret.

Søren Borgstrøm-Hansen, Bæger og 
Guldåre for 1.933 km

Tjalfe Poulsen, Guldåre for 1.732 km

Steen Christiansen, Guldåre for 1.693 
km

Allan Pedersen, Guldåre for 1.600 km

Bernd Müller, Sølvåre for 1.286 km

Jesper Poulsen Winther, Sølvåre for 
1.276 km

Michael Norre, Sølvåre for 1.256 km

Bjørn Haman Jensen, Sølvåre for 
1.243 km

John Fjelsted Larsen, Sølvåre for 
1.012 km

Jens Jacob Hansen, Sølvåre for 1.009 
km

Jeg håber, at der ved Standerhejs-
ning i 2010 vil være endnu fl ere der 
skal have sølv – eller guldåre overrakt, 
selvom det bliver dyrt for klubben.

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

Foto: Peter Laubek

Foto: Peter Laubek
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Glimt fra standerhejsningen

Tre veteraner: Jens Fauerholdt, Povl Wendt og Børge Christof-
fersen begyndte allerede ved standerhejsningen at forberede sig 
til GAR’s ølsmagningsaften med Niels Tikøb Olsen. Foto: Peter 
Laubek
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Glimt fra standerhejsningen
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Redaktionens udsendte medarbejder sikrer sammen med Svend Langer, 
at Jens Jakob sender klubstanderen 2009 til tops med manér. 
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EMNE: Materialeforvalterens klumme
Af Søren Borgstrøm Hansen

Efter mange og trange, seriøse såvel 
som useriøse tilbud og afslag på hjælp 
med klargøring af både, er det i skriv-
ende stund lykkedes at få næsten 
alle inriggere og GIG både klargjort. 
Endnu mangler vi at se om det lykkes 
med at få Langer tætnet. Herudover 
pågår klargøring af Kanolle.

Rosæsonen er kommet godt i gang, 
både bruges fl ittigt, det kunne, set fra 
materialeforvalterens synspunkt, alt 
sammen være meget godt, HVIS ikke, 
det var for, at jeg fl ere gange har kon-
stateret fl ere både efterlades med vand 
i bunden omkring bundproppen agter, 
sand og andre efterladerskaber. Jeg er 
ikke vred, jeg er skuffet.

Jeg opfordrer hermed alle, til at efter-
lade bådene i tør og rengjort tilstand 
uanset om der har været landgang 
undervejs.

Fortsat god fornøjelse med bådene.

Søren Borgstrøm- Hansen

Materialeforvalter

EMNE: Udstyr til lang(e) ture
Af John F. Larsen

IDer kan være mange gode grunde til 
at en langtur ikke går som planlagt 
– men det må ikke være på grund af 
udstyret – det er der i hvert fald nogle 
der mener.

Og det er der heller ingen grund til i 
Aalborg Roklub - langtursudvalget 

har været på indkøb, og der er nu til 
rådighed for langture

-        2 nye værktøjskasser
indeholdende værktøj, gaffa, reserve-
dele, skruer mv.

-        2 førstehjælpstasker
Nyindkøbte med rabat fra Dansk Røde 
Kors.
Indeholder det nødvendige til 
afhjælpning af store og små skader.

-        3 * 2 fendere

-        3 bådshager

-        18 nye oppustelige redningsveste
Er bevilget fra TrygFonden, men i 
skrivende stund endnu ikke modtaget

Værktøjskasser og førstehjælpstasker 
vil ligge i det nye værksted. Læg på 
plads efter brug.
Hvis du har brugt af indholdet, så skal 
der suppleres med nyt – gør det selv 
hvis muligt – ellers kontakt langtur-
sudvalget med en melding om, hvad 
der mangler.

Vestene er oppustelige – manuel 
udløsning med kulsyrepatron. De 
fylder derfor meget mindre en de 
gamle – man kan faktisk ro med vest 
på. Hvis vesten har været udløst, skal 
den kontrolleres, og ny patron skal 
monteres – kontakt langtursudvalget, 
hvis en vest har været udløst på turen.

Der bliver lavet brugsanvisning til ves-
tene, så snart de er i hus.
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EMNE: Team Torsdag Generalfors-
amling
Af Peter Laubek

 Team Torsdag, der blev etableret i 
jubilæumsåret 1986, har afholdt 
generalforsamling. I alle årene, har 
Bent Mølgaard suverænt fungeret som 
tagåre.
Bent har imidlertid besluttet at abdi-
cere, så der var ikke tale om nogen 
paladsrevolution, da John Terp over-
tog tagåren. Rygterne sagde ellers, at 
den tidligere roklubejer havde fået 
fremstillet en Othello - lagkage, med et 
STEM PÅ MIG i glasur og på den måde 
sikre sig formandsposten. Lagkagen 
udeblev imidlertid, men en kasse 
Carlsberg på balkonen, var heller ikke 
at 
foragte. Så John fi k alle stemmerne.
Valget betyder, at samtlige aktive 
Team Torsdag roere indgår i bestyr-
elsen. 
Formanden udpeger selv sin kasserer. 
Team Torsdag skal i stigende grad 
støtte Aalborg Roklubs bestyrelses ini-
tiativtagere.
Et af punkterne på dagsordenen, dre-
jede sig om vort samarbejde med de 
uundværlige torsdagsveninder i ADR. 
Dette samarbejde fortsætter som 
hidtil.
I øvrigt havde Team Torsdags faste 
stab af kokke, før generalforsamlin-
gen, 
fremtryllet sildebord og klassisk 
skipper Labskovs, der blev indtaget 
sammen 
med Rød Aalborg, Hyhnes Kristtjørn-
bjesk  samt Thidemanns Flensborg 
Akvavit. 
Var der noget at sige til at talelysten 
var stor !

EMNE: Karl Johan Thomsen - 75 år
Af Børge Christoffersen

Aalborg Roklubs medlem nr. 7 fyldte 
den 29. marts 2009 75 år.

Karl Johan var oprindelig uddannet 
bager, men skiftede på et tidligt tids-
punkt til forsikringsbranchen.

Det er dog uddannelsen som bager, 
hans mange rokammerater har haft 
størst fornøjelse af. Hans mandelhorn 
er berømte og højt værdsatte i vide 
kredse – ikke mindst på den årlige 
Silkeborglangtur, hvor de dagligt ser-
veres i nøje afmålte portioner.

Karl Johan har gennem mange år 
været fast deltager på Silkeborglang-
turene, hvor han har det ansvarsfulde 
og krævende job som chefkok.

Skønt Karl Johan gik på pension for 10 
år siden, er han stadig en travl mand 
med mange gøremål. Alle arrange-
menter – som f.eks. bådrengøring m.v. 
– fastsættes derfor efter de få ledige 
stunder i Karl Johan’s kalender, hvo-
refter de øvrige deltagere indretter sig 
efter det.

Et af de mest ærefulde hverv, som Karl 
Johan gennem tiderne har bestridt, er 
uden tvivl jobbet som leder af GAR’s 
højtidelige optagelsesceremoni for nye 
medlemmer. Han er da også en af de få 
personer, der er tildelt GAR’s fornem-
ste orden for ærligt arbejde.

Karl Johan er et af Aalborg Roklubs 
kernemedlemmer, og han er altid med 
til at gøre roklubbens fester lidt mere 
festlige – bl.a. med sin gribende for-



.............................................................................................................................................................................

11
.............................................................................................................................................................................

tolkning af ”Flade Jensen”.

Festlighederne i anledning af den 
runde fødselsdag startede allerede 
fredag den 27. marts 2009 kl. 07.00, 
hvor et mandskor bestående af 14 
fremtrædende GAR-medlemmer hyld-
ede fødselaren. Koret blev akkom-

pagneret af Bent Boghandler med 
trækbasun, og ved det efterfølgende 
morgenbord var de blødkogte æg per-
fekte.

Vel roet Karl Johan og et stort til lykke 
med de 75 år.

I et godt selskab, går roere aldrig af vejen for en 
festlig sang. Her ses Karl Johan og Bent Bog for fuld 
udblæsning! Foto: Peter Laubek
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EMNE: Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Klubben og redaktionen ønsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til 
nedennævnte fødselarer:

Dion Nielsen 60 år den 13. maj

Morten Christian Larsen 30 år den 6. 
april
 
EMNE: Ølhunden glammede på 1. 
sal
Af Peter Laubek

Der var fuldt hus ved GAR`s øls-
magningsarrangement forleden. Øl 
- eksperten Niels Tikøb Olsen gav på 
en særdeles underholdende måde de 
ellers erfarne gamle roere en ny ind-
sigt i øllets verden. Udover øllets histo-
rie fi k vi en inspirerende oplevelse for 
alle sanserne. Vi fi k lov at smage og fi k 
indsigt i en lang række øltyper start-
ende med Franziskaner Hefe weisbeer 
og sluttende med Hancock bryggeri-
ernes Mørke Gambrinus 9,8 %.

Niels Tikøb Olsen krydrede sin 
gennemgang med et væld af historiske 
kendsgerninger og anekdoter. Lige-
som, der indimellem blev sunget en 
ølsang. Vi blev belært om, at ved øls-
magning kan man ikke som ved vins-
magning tage en mundfuld og spytte 
den ud igen - kun hvis man er på det 
yderste. En ølsmager, der spytter øllet 
ud igen er inkompetent.

Vi lærte at øl skal skærmes mod sollys 
og frost. At øl ikke kun er pilsnerøl 
som Hof og Grøn Tuborg.

At der var der ingen grænser for 
hvorledes øl kan påvirke det men-
neskelige legeme. Øl med gærs-
mag, som f.eks weisbeer er godt for 
hårvæksten. En oplysning, der sik-
kert blev taget til efterretning i den 
aldrende forsamling. En øl som Kös-
tritzer Schwartzbeer var rigtig god for 
ammende kvinder. Allerede i vikinget-
iden havde man erfaret, at når man 
konsumerede øl i rigelige mængder  
tilsat porse eller pilebark, blev man 
ganske vist fuld, men man fi k ikke 
hovedpine. Årsagen var at de to natur-
produkter indeholder salicylsyre. Niels 
Tikøb dristede sig sågar til at påstå, 
at kvinders omgang med humle med-
førte større bryster. En oplysning, 
der skabte lidt uro ved bordene. Der 
kom ikke nogen videnskabelig forklar-
ing, han henviste blot til fremtoning-
spræget hos servitricerne ved de store 
oktoberfester i det sydtyske.

En anden interessant oplysning var, 
at øl kan fremkalde kvindelige træk 
hos mænd. Efter 2 øl begynder de at 
pludre, efter 3 øl kan de ikke køre 
bil og efter 12 øl skal de sidde ned og 
tisse.

Da forsamlingen fi k Limfjordsporteren 
i glassene bredte nostalgien sig. Man 
mindedes dengang man drak Lim-
fjordsporter på Duus, fremstillet af 
Aalborg Bryggeriet Urban.

For at bruge Niels Tikøb Olsens vend-
ing: Det var godt nok ikke ret træls 
og sidde og smage på alle de her-
lige øltyper vi blev præsenteret for. 
Desuden fi k vi en række fi duser til 
hvordan man selv kan forbedre de for-
skellige supermarkedsøl ved blot, at 
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GAR havde stor succes med Niels Tikøb Olsen`s 
foredrag om øl, med dertilhørende ølsmagning. 
Læs artikel på forrige side.
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tilsætte humleknopper, porse, mælke-
bøtte o.s.v.

Selv en Krudtugle øl kan løftes op 
ved hjælp af et stænk porseekstrakt. 
Niels kunne desuden fortælle om den 
ølkultur, der gælder for en lang række 
lande han gennem årene har besøgt.

Alt i alt en rigtig hyggelig aften, som 
GAR`s bestyrelse fortjener stor ros
for.

EMNE: Initiativ til opstart af en ung-
domsafdeling
Af Simon Lyngshede

Aalborg Roklub har tidligere været 
kendt for at have en stor og aktiv ung-
domsafdeling, men desværre er det 
efterhånden nogle år siden, at vi sidst 
har budt et hold af Aalborgs raske 
unge drenge velkommen og delagtigg-
jort dem i roningens glæder. De sidste 
af vores ungdomsroere er efterhånden 
blevet voksne og produktive medlem-
mer af vort samfund og  de sidste 
mange medlemmer er blevet “rekrut-
teret” forholdsvis sent i deres liv. Der 
er naturligvis ikke noget galt i at man 
først fi nder vej til Søsportsvej efter, at 
man har lagt teenage årene bag sig, 
jeg har jo trods alt aldrig selv været 
ungdomsroer i Aalborg Roklub, men 
jeg har ofte ønsket at jeg havde. 

Hen over vinteren har jeg tumlet lidt 
med nogle ideer til hvordan vi endnu 
engang kan få lidt liv i en ungdom-
safdeling. Sammen med Aalborg Dame 
Roklub, Aalborg Kajak Klub, Ægir og 
søspejderne deltager vi endnu engang 
i kommunens Aktiv Sommer. Kort for-
talt er Aktiv Sommer et projekt hvor 

Aalborgs børn og unge kan få lov at 
prøve nye aktiviteter, f.eks. fodbold, 
svømning osv. og i år også roning. 
Jeg har tænkt  Aktiv Sommer som et 
rekrutteringsgrundlag med en forhåb-
ning om, at vi kan få en lille gruppe 
unge ind samlet og på den måde kick-
starte en ungdomsafdeling. De sidste 
par år har vi ofte henvist interesserede 
drenge til Ægir, da vi ikke selv har 
haft noget tilbud, og kun meget få ville 
ønske at være eneste ungdomsroer. 
En del af roningen er jo netop sam-
været med andre. Ønsket er altså, at 
vi kan få startet et lille hold ungdoms-
roere. Vi giver tilbudet og håber inter-
esserede unge vil henvende sig. 

Afhængigt af antal og alder, har jeg 
også forhåbninger om, at vi vil kunne 
lave fælles arrangementer og lej-
lighedsvis fælles træning med både 
Aalborg Dame Roklubs unge piger, 
som jo nok er det mest naturlige, men 
også med vores “konkurrenter” i Ægir. 

Hvis det kan lade sig gøre for os at 
skabe lidt samarbejde på tværs af 
klubberne kan vi undgå at de unge 
vælger os fra, pga. manglende social 
omgang med andre på deres egen 
alder. Et sådan samarbejde skal 
naturligvis diskuteres med de andre 
klubber, men det er svært at komme 
med et seriøst bud på, hvad det skal 
og bør indebære, så længe vi ikke selv 
vil kunne bidrage med roere. 

Når jeg har diskuteret ungdomsroning 
med klubbens medlemmer oplever jeg 
kun, at folk har positive ord om ideen, 
og mange har givet udtryk for at de 
også savner, at vi har børn og unge 
rendende i klubben. Hvis mit lille pro-
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jekt lykkes, så håber jeg at den posi-
tive stemning blandt klubbens voksne 
medlemmer ind i mellem vil kunne 
blive efterfulgt af en hjælpende hånd 
i ny og næ. I første omgang er de posi-
tive ord dog rigeligt til, at jeg føler for 
at gøre forsøget. 

Der er lagt op til at Aktiv Sommer i uge 
27 er starten for projektet, og at der 
herefter tilbydes gratis roning hen over 
skolernes sommerferie til de unge, der 
måtte ønske at kigge lidt nærmere på 
roningen, men det skal på ingen måde 
ses som den eneste mulighed for at 
starte med roning for unge imellem 12 
og 18. Skulle nogle af klubbens med-
lemmer kende eller møde nogen, der 
giver udtryk for, at de gerne vil starte 
som ungdomsroer, så må man meget 
gerne henvise dem til mig. Jeg vil så 
forsøge at lave et seriøst tilbud til dem.

EMNE: Aalborg Roernes Sang !
Af Peter Laubek

I krigsårene var der stor lyst til at 
synge blandt roklubbens medlemmer.
Der blev forfattet mange lejligheds-
sange ligesom mange gamle roersange 
blev
genopfrisket. Salig Robert Gøhler var 
en af initiativtagerne til at vi fi k
samlet de mange rosange og fi k dem 
trykt i Aalborg Roernes Sangbog i 
1945.
Undertegnede var så heldig, at Asta 
Gøhler for år tilbage, overlod mig
Roberts skindindbundne Aalborg 
Roernes Sangbog.
Sangbogen og dens indhold fortæller 
rigtig meget om datidens tidsånd.
Eksempelvis er der på bagsiden af 
titelbladet trykt følgende vers:

Roning, du skønneste Sport !
Ro, og syng al Mismodet bort,
det er vejen til Sundhed og Styrke.
Sporten og Sangen bør alle dyrke.

Vi ved, at mange af sangene er forfattet 
af gamle medlemmer og måske især
deres koner. Desværre mangler vi 
mange af  forfatternavnene.
I august 1944, sikkert i forbindelse 
med fødselsdagsfrokosten, blev der
udgivet et ekstranummer af klub-
bladet.
Her var der trykt en udvidet udgave af 
klubsangen:

Aalborg Roernes Sang !

Mel.: Vi har en plenty Roklub.

Vi har en herlig roklub,
i Aalborg har den Bo,
hvor Smilet har til Huse
og Stemningen er go`.
Vi er mange Mand,
og vi trække kan,
når vi ror på Limfjordsvand.
  For vi er Roere,
  vi er Roere,
  og for os er Livet let.
  Vi er Roere,
  vi er Roere,
  altid fair og up to date.

Og vi vil kaste Flippen
og Vest og Jakke bort,
vi nyder Danmarks Sommer,
den er dog kun så kort.
Ud i al slags Vejr,
vær Naturen nær,
det er det vi lærer her.
   For vi er Roere o.s.v.
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Vi har med Sol og Luften
og Vandet sluttet Pagt,
saa det for vores Sundhed
vil stadig stå paa Vagt.
Ud på Fjordens Vand
ro`r vi alle Mand,
hvor vi vil, gaar vi i Land.

Vi ro`r os bort fra Støvet,
fra Byens trange Luft.
Vi ro`r os mod Naturen,
mod Vandets salte Duft.
Fat i Aaren tag,
vi vil slaa et Slag
for vor Stander og vort Flag.
  Hep, hep, hep, for vi skal vise,
  vi er Gutter i vor Baad,
  rank og ret vi sidde maa,
  klar ved Aaren pas nu paa,
  Aare rejs - lad falde -
  til Roning klar - ro væk.
  Hep, hep

I Aalborg Marineforening praktiserer 
man den glimrende ide, at man har 
fået en musiker til at indspille sangene 
i Marineforeningens sangbog på en cd 
er.
Ved sammenkomster i foreningen, 
hvor medlemmerne er glade for at 
synge, har
man således altid musik til sangene. 
Bliver der foreslået: Blæsten går frisk
over Limfjordens vande - så trykker 
kapelmesteren blot på nr. 4.
Erfaringen fra marineforeningen er, at 
det i høj grad har fremmet sanglysten 
hos de gamle søulke.
Da vi jo ikke i alle sammenhænge har 
Trio van GAR til stede - er ideen 
hermed givet videre til en sangglad ini-
tiativtager i Aalborg Roklub.

EMNE: Klubbens fl agsang !
Af Martin “Martæng” Olsen

Redaktionen har modtaget en kopi 
af den sang, medlemmerne gennem 
årtier har 
sunget ved den årlige standerhejs-
ning. I år glimrede sangen af ukendte 
årsager ved sit fravær.
Bestyrelsen bedes drage omsorg for, at  
sangen atter indgår i 
standerhejsningsceremonien fre-
mover, sammen med klubsangen.

Mel. : Vift stolt på Kodans bølge

Vor stander frit skal veje
i sol og bygekast.
Den er vort bedste eje,
om den vil vi står fast,
den binder os tilsammen
med stærke fællesbånd.
Vor klub, vort fl ag, vor stander
er os en helligdom.
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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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At redaktionen gennem de det sidste 
halve år har haft store tekniske van-
skeligheder med at få bladet klar til 
trykkeren. Karsten Holt har skaf-
fet redaktionen en pc er og et meget 
fordelagtigt abonnement på In Design. 
Det har imidlertid vist sig, at de 
opgivne koder ikke har været brug-
bare. Mikkel, der tjener til det daglige 
brød på handelsskolen i Skive, har 
kun tid og mulighed for at arbejde 
med opsætning i weekend – derfor 
har der været store forsinkelser med 
bladet. Redaktionen håber nu på, at 
udgivelsen kommer i normal gænge. 
Tak for tålmodigheden.

at nogle morgenroere er begyndt at 
vinterbade i fjorden.

at Strandparken i Nørresundby har 
problemer med at generhverve det Blå 
Fag.

at onde tunger mener, der er en sam-
menhæng. 

at etablering af nyt kloaksystem på 
Søsportsvej forventes afsluttet i juni
måned.

At Simon Lyngshede appellerer til 
klubbens medlemmer om en hjæl-
pende hånd i forbindelse med opstart 
af ungdomsafdeling.

At der er blevet observeret forunder-

lige bankelyde fra agterrummet af 
inriggerne. Motionsroere, der har 
problemer med disse regelmæssige 
bankelyde, der opstår i forbindelse 
med åretaget, kan henvende sig til 
John Terp, der er mand for at fjerne 
lyden.

At Roar Clausen, der er ansat i Park-
forvaltningen, har modtaget Dron-
ningens Fortjenstmedalje i sølv for 40 
års uafbrudt tjeneste og fortjenstfuld 
indsats i det offentlige. Redaktionen 
er endnu ikke bekendt med om Roar 
fatter de hvide handsker og tager til 
Amalienborg i audiens for at takke 
for udmærkelsen. Klubben ønsker 
hermed Roar tillykke !

At fru Clausen også har forsølvet Roar 
for trofasthed i ægteskabet gennem 
25 år. Klubben ønsker parret tillykke 
med sølvbrylluppet i april.

At Bent Mølgaard og Co har endnu 
engang repareret klubbens ældste 
inrigger Langer. Medlemmer der 
benytter Langer bedes behandle den 
med særlig varsomhed. Inriggeren, 
der er fra 1966 er blevet mere sårbar 
overfor for skader, hvorfor bestyrelsen 
fremover ikke låner den ud til andre 
klubber.

At via klubbens tidligere formand Jens 
– Peder Vium, har klubben fået en 
hilsen fra Mogens Pedersen, der er for-
mand for Kolding Roklub. De to herrer 
har været sammen på D.F.f.R`s pås-
ketur til Gardasøen. Mogens er i øvrigt 
involveret i produktion af robåde i 
Kina. Interesserede kan gå ind på 
www.kinabåde.dk, hvor I kan se mere 
om det Mogens har gang i.
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At det går hårdt ud over materiellet, 
når bådene skal søsættes og ophales. 
Årsagen er, at betonen mellem skin-
nerne er blevet meget ujævn. De 
ansvarlige bør snarest få betonen 
repareret eller alternativt påmonteret 
en dørkplade.

At det ville være rart, hvis medlem-
merne i større grad blev orienteret 
om hvilke sager, der bliver behandlet 
på bestyrelsesmøderne. Blandt med-
lemmerne cirkulerer der ofte en del 
uafklarede spørgsmål. Hvorfor har 
vi ikke fået kontingentopkrævning, 
hvornår kommer den nye båd, der 
er bestilt. Hvad er grunden til, at 
rengøringen i omklædningsrummet 
ikke er i orden o.s.v. For år tilbage 
foreslog Henrik Vejlstrup, at bestyr-
elsesmøderne blev åbne for inter-
esserede medlemmer. På den måde vil 
bestyrelsen hurtigt få en dialog i gang 
med medlemmer, som har noget på 
sinde, og lettere få hjælp til løsning af 
presserende opgaver.

at en af de yndige ADR kvinder 
sendte ved standerhejsningen et spør-
gende blik til Ole Christiansen, klub-
bens ældste aktive smed, der straks 
belønnede interessen med et : “ Ja tak 
- jeg er ledig “. 

at Frederik Hansen, der varetager 
instruktionen af nye roere, forsøgsvis 
vægtede det sociale samvær i fi nneba-
det højere end sliddet ved Concept II 
maskinen, hvilket betød, at den erfarne 
kriger, startede i fi nnebadet med Team 
Torsdag og sluttede træningsaftenen i 
kondirummet.

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 2009
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk
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Returadresse:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000 Aalborg

w w w . s t r o e m h a n s e n . d k
E K S P E R T I S E  ·  E R F A R I N G  ·  E N T U S I A S M E

Service
Hurtig udrykning · Topkvalificeret mand-
skab · Grundigt kundekendskab 
 
Kommunikation
Integrerede totalløsninger · 
Unikt designede omstillingsanlæg · 
Præcis rådgivning og support

Airport og AGL
Driftssikre lufthavns- og terminal-
installationer · Airfield Ground Lighting · 
Design og salg af AGLsigns’ navigations-
skilte  

Automation & Industriel IT
Højteknologisk avancerede 
løsninger · Intelligente nyskabelser · 
Sikkerhed for drifts- og produktions-
optimering

Tavler
Specialdesign af alle typer tavler · Stærk 
serieproduktion · Projektering integreret 
med Automation

Trafik
Innovativ trafikledelse · Smidig projekt-
afvikling · Kompromisløs funktionalitet

Sikring
Ansvarsbevidst opgaveløsning · 
Flersidet tryghed · Diskret effektivitet

Entreprise
Operationel projektering · Hurtige og 
præcise arbejdsgange · Omhyggelig 
dokumentation og grundige eftertests

Nørresundby:
Sundsholmen 39

9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 60 00

Århus:
Sintrupvej 19A
8220 Brabrand

Tlf. 88 82 62 63 
 

Horsens:
Kattesund 13

8700 Horsens
Tlf. 75 62 21 61

Vejle:
Karetmagervej 10 A

7100 Vejle
Tlf. 76 42 51 00 

 
Rødovre:

Krondalvej 8
2610 Rødovre

Tlf. 44 57 93 00


