
Nr. 3 69. ÅrgangMAJ/JUNI
2010

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

“- dit navn skal være Roar ..!”

- læs alt omkring standerhejsningen på 
side  -

Bliv opdateret om din klub på www.aalborgroklub.dk
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Karsten Holt Nørregade 22  50 83 61 59
 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:
 Flemming Due Nielsen Ridefogedvej 10   98 18 21 02    
 9000 Aalborg  Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Niels Østergaard Rosenvængets Alle 6 98 80 09 18           
 9700 Brønderslev 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 Havnepromenade11A 98 16 42 64
 9000 Aalborg  morten.wendt@mail1.stofanet.dk

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 John T. Terp Herningvej 43  35 14 46 71
 9220 Aalborg Ø  johnett@email.dk
Medlemsblad 
 Peter Laubek (ansv.) Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal
 9000 Aalborg  98 46 02 08
                                           
Mikkel Gade Ryesgade 53, 3. tv 98 77 00 77
 9000 Aalborg  Roblad@AalborgRoklub.dk
   p.laubek@privat.dk

 Steen Villadsen Barken 30 B   98 88 41 59
 9260, Gistrup  kmsv@privat.dk  
 

 Karsten Holt   Se HR-chef
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Tak for det fornemme fremmøde til 
klubbens standerhejsning. Man kan 
roligt sige, at standeren blev sunget 
til tops med manér. 
Først en lille servicemeddelelse: Den 
udsendte opkrævning af kontingent 
via giro i februar var (forhåbentlig) 
en enlig svale – idet miseren skyl-
des en fodfejl hos banken. Sidst i 
april udsendtes opkrævning for rate 
2. Og det skulle gerne forløbe nor-
malt og glat. Måtte du få en hilsen fra 
”gebyrgribben” så kontakt kontin-
gentkassereren, da der kunne lure et 
roforbud.
I skrivende stund har bestyrelsen 
fået fjernet den sidste is fra fjorden, 
slingersen er på plads og rosæsonen 
for alvor skudt i gang. Flere har taget 
ivrigt fat i årerne og har lagt godt 
og grundigt fra land. Nye guld- og 
sølvårer blinker forude.
Og der er mange gode grunde til 
at lægge fra land og udforske Lim-
fjordens vande (og andre himmel-
strøg). Igen i år kåres årets bedste 
motionsklub. Roklubberne landet 
over indberetter således antal roede 
km løbende, og gennem året oplyses 
klubbernes indbyrdes placering. Så 
hofter og årer fat. Ro Væk ! Aalborg 
Roklub skulle gerne sprudle af aktiv-

itet. (I 2009 sluttede vi i 2. Division 
som nummer 9 med 312 roede km 
pr. medlem).
Jeg nævnte ved standerhejsningen, 
at vi skal bruge (mange) frivillige til 
forskellige aktiviteter på land. Det 
skal vi stadig. Der vil snarest komme 
tilmeldingslister til de allerede 
annoncerede aktiviteter på opslag-
stavlen. 
Nu skal vi bruge endnu flere frivil-
lige, idet vi i samarbejde med Aal-
borg Dameroklub og Roklubben 
Ægir vil opstille og bemande et telt 
på Havnefronten, hvorfra vi dels vil 
forsøge at udbrede kendskabet til 
vores sport dels vil kapre nye med-
lemmer. Aktiviteten finder sted i 
forbindelse med ”Aalborg i Rødt” 
som finder sted i perioden 31. august 
til 5. september. Teltet opstilles 
lørdag, den 4. september og vil 
udover bådudstilling bl.a. indeholde 
4-5 roergometre, hvormed inter-
esserede kan konkurrere med lokale 
kaproere og måske kendisser. Der 
vil endvidere for interesserede blive 
mulighed for en rotur på fjorden 
med øvede roere.
Bestyrelsen er også i gang med at 
forberede medlemsmødet den 16. 
juni. Blandt emnerne er naturligvis 
opfølgning på emnerne fra general-
forsamlingen og jubilæumsåret. Mon 
ikke der også bliver plads til andre 
emner. Så – sæt kryds i kalenderen ! 

Ro motion ER go’ motion...

Vi ses 
i klubben !
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AKTIVITETS-
KALENDER:  

  
1. Scullerroning tillades
8.-9. Roskole fra kl. 10-16
13. Kristi Himmelfartsdag: 
 Madpakketur 
 - se opslag i klubben
Medlemsbladet udkommer

2.  Instruktion i singlesculler
5.-6. 8 GP Maribo
13. Madpakketur 
 - se opslag i klubben
16. Medlemsmøde kl. 20
18.-19. Ægir arrangerer Jysk Mara-
 thon, se opslag i klubben
23. Skt. Hans Fest kl. 18.00
25.-27. Før ferie langtur, Skander-
 borg - Ry - Silkeborg - Tange

Medlemsbladet udkommer

4.  Instruktion i singlesculler
21.-22. Weekendtur - hvis muligt
 til Østkysten
22. 8GP/4GP, Bagsværd
28. Klubbens fødselsdag
31. Aalborg i Rødt - se opslag

11. Aalborg Regatta – 
Medlemsbladet udkommer

23. Flæskestegstur 
30. Standerstrygning 

 MAJ:

 JUNI:

 JULI:

 AUGUST:

 SEPTEMBER:

Afmærkningen ved 
Egholm er udlagt
Af Jens Brandt 

Afmærkningen nord om Egholm til 
Ryå er nu udlagt.

BEMÆRK: 
- der er nogle ændringer i forhold til 
tidligere:
Hele den første del af ruten er 
afmærket med bundgarnspæle med 
orange flag.
Starter ved de knækkede pæle ved 
faskinerne ud for postbroen, og 
fortsætter gennem dæmningen til 
7-stenen ved landingsbanen.
Herfra er der afmærket med røde 
blåser som tidligere.

HUSK:
- at både pæle og blåser er sat som 
bagbordsafmærkninger- man skal 
derfor altid placere sig nord hhv. vest 
for afmærkningen og i en afstand på 
ca 10 m.

Der har været mange problemer 
med at holde blåserne på plads 
specielt i den nederste del af løbet, 
som er mest udsat for vind og strøm.
Vi har derfor valgt at lave denne del 
af markeringen med pæle, som er 
mere stabile.

 OKTOBER:
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SIDSTE NYT:

Kontingent-
opkrævning
Af Karsten Holt
 
Foråret er godt i gang – og sommeren 
og stigende varmegrader nærmer sig.
Bestyrelsen har imidlertid haft et hedt 
forår – idet opkrævning af kontingent 
har voldt kvaler i forbindelse med, 
at Danske Bank har ibrugtaget et nyt 
system.
Opkrævning af første rate blev som 
bekendt udsendt pr. giro af samme 
årsag – og nu er den gal igen !
 Jens Brandt og bestyrelsen har i samar-
bejde foretaget en feberredning og 
har medlemsregisteret intakt.
Det er imidlertid også ensbetydende 

med, at opkrævning af kontingent 
for helårsbetalere, annoncører, pas-
sive samt for ratebetalere – rate 2 må 
udsættes til juni måned !
Det er såmænd også acceptabelt 
(bortset fra, at klubben ikke får kro-
nerne i kassen) – men ratebetalere vil 
opleve, at de opkræves for kontingent 
2 måneder i træk.
Men bare rolig – ratebetalere skal 
stadig blot betale de 5 rater de er vant 
til.
Og så håber vi i øvrigt på, at systemet 
spiller i juni måned.
Måtte man have spørgsmål til facts 
omkring kontingentet – så kontakt trygt 
kontingentkassereren.
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Af Hr-chef Niels Østerggard
Foto: Peter Laubek

Søndag den 21. marts mødte ca. 30 
aktive medlemmer op for at give 
en hånd med forårsrengøringen af 
klubben. Det er vist længe siden at 
så mange er mødt op til det arrange-
ment. Det var herligt at se så mange 
morgenduelige og glade mennesker, 
der var interesseret i at hjælpe til 

at gøre starten på ro- sæsonen til 
en succes. Vi startede med en god 
bund i form af rundstykker og kaffe. 
Efterfølgende fordelte folk sig på 
klubbens arealer. Forpladsen blev 
ryddet for gammelt sne, der blev 
fejet og skrub-
bet. Bådene kom 
for første gang 
i et halvt år ud 
på deres første 
tur – dog kun 
ganske få meter 
– og kun på hjul. 
De sidste just-

Store Rengøringsdag

Briefi ng ved Steff 

Rosvendene startede med morgenkaff e

Bernhard spuler 
ophalerpladsen
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eringer af bådene blev foretaget af 
kvalificerede folk. ”Berlinermuren” 
blev brudt ned og pænt sat til side 
- der blev svedt en del, men på 

plads kom den og gjorde bådhallen 
anvendelig igen. Vi håber så, at der 
ikke kommer højvande i de næste 
måneder. Utroligt at se hvor meget 

Overinspektør Hyhne overvåger sine folk
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skidt der kan samle sig i løbet af 
et halvt år uden at hallen er blevet 
brugt. Baderummet fik en stor til-
trængt omgang og selv bestyrelses-
lokalet duftede nu af andet end sved. 
Robassinet blev omhyggeligt reng-
jort. Ny postkasse blev sat op. Men 
det var ikke kun i nederste etage der 
blev knoklet. Første sal sydede af 
liv. Der blev pudset pokaler, skjolde 
og der kom atter lys igennem vin-
duerne.    Dejligt at se hvordan 
en samlet indsats virkelig batter.                                                                                                                                          
Dagen blev afsluttet med en god fro-
kost.     
Der skal lyde en stor TAK til alle der 
var med til at gøre roklubben klar til 
sæson 2010. 

Formandens kønne 
datter Katrine 
har inddraget 

redaktøren som 

Katrine fremviser 
det strålende 
resultat
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Billedet til højre viser Ørom i gang med højpolere 
dirigentklokken
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Formandens tale: 
Af Karsten Holt
Foto: Peter Laubek

Velkommen til Standerhejsning i 
Aalborg Roklub – sæson nummer 
124. Det er ensbetydende med, at vi 
runder sæson nummer 125 i år 2011, 
hvilket jeg vil vende tilbage til.
Traditionen tro har forberedelserne 
til sæsonen været i gang længe, idet 
en række bådehold under Sørens 
kyndige rådgivning og organisering 
har klargjort alle vore både, så de nu 
fremstår indbydende og roklare. Tak 
for indsatsen.
Sidste weekend afholdt vi 
rengøringsdag med rekordstor 
tilslutning. Efter morgenbordet blev 
der gået til makronerne – og resulta-
tet taler for sig selv. Stor tak for frem-
mødet og indsatsen.
Sæsonen starter med roforbud, idet 
der stadig forefindes is i Limfjorden.
Aalborg Kommune har meddelt 
roklubben, at vores slingers vil blive 
udlagt efter Påske.
Og det ligner en spændende rosæ-
son, idet der allerede nu er planlagt 
en række aktiviteter såvel på vand 
som på land.

På vand:
Roskolen ved overlærer Hansen er 
klar til at tage imod en ny ”førstek-
lasse” i weekenden d. 8. og 9. Maj. Så 
kender man interesserede og poten-
tielle nye roere i blandt venner, fami-
lie eller arbejdskolleger – så få dem 

til at melde sig til roskolen.
Tilmelding kan ske via vores hjem-
meside.

Kaproerne træner til deltagelsen i 8 
Grand Prix og Copenhagen Harbour 
Race.
Roklubbens flagskib deltager også 
i Copenhagen Harbour Race men 
kigger også mod udlandet. Om det 
skyldes, at konkurrencen er for lille 
i DK, eller det skyldes ønske om 
udflagning – eller en tredje årsag må 
vi afvente nærmere svar på.

Langtursafdelingen (og dermed 
også Motionsafdelingen) sprudler 
også af energi og har en række gode 
tilbud for kortere eller længere ture 
– såvel i eget som i fremmed rofar-
vand. Følg med på Aktivitetsoversig-
ten på klubbens hjemmeside eller 
her i bladet og tag for Jer af retterne. 
Der er serveret.

Standerhejsningen 
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På land:
Også på land vil aktuelle rosæson 
summe af aktiviteter.
Aalborg Roklub fylder jo 125 år i 
2011. Forberedelserne er i gang og 
flere har tilbudt deres assistance og 
kommet med forslag til aktiviteter. 
Der er plads til mange flere aktører. 
Bestyrelsen opfordrer derfor kraftigt 
frivillige til at melde sig med forslag 
til ideer og/eller til at tage del i det 
udførende arbejde. 
Og mens emnet er jubilæum – så er 
det på sin plads at bemærke, at GAR 
i 2010 fylder hele 75 år. Jubilæet 
starter med denne standerhejsning 
og fortsætter til standerhejsningen 
i 2011. Selve jubilæumsdagen er 
den 3. juni 2010. 75 året fejres ved et 
udvidet Candle Light arrangement 
samt med et større tilskud til Aalborg 
Roklubs 125 jubilæumsskrift.

Bestyrelsen har besluttet at afholde 
et medlemsmøde
onsdag den 16. juni kl. 20 
med bl.a. følgende punkter: 
Redegørelse for bestyrelsens tiltag 

siden generalforsamlingen og deres 
effektuering, 
Jubilæumsaktiviteterne i 2011  

Bestyrelsen glæder sig til dette 
møde, som vi forventer bliver et til-
løbsstykke.

Aalborg Roklub har engageret sig i 
en række aktiviteter – alle med det 
formål at skrabe penge til klubkas-
sen. Første aktivitet er Karneval i 
Aalborg sidst i maj. Herudover får vi 
mulighed for at deltage i Grøn Kon-
cert og Tall Ships Race. Så kære med-
lemmer – meld Jer under fanerne og 
få en god oplevelse. 
Endelig har bestyrelsen taget ini-
tiativ til at forny vort køkken. En 
ombygning af køkkenet kan derfor 
muligvis finde sted i indeværende 
sæson. Vi skal blot finde nogle gode 
tilbud samt midlerne dertil.

Inden vi kigger fremad på sæsonen 
2010, skal vi tage endelig afsked 
med sæsonen 2009 ved at uddele 
kilometernåle til roere, der har roet 
mere end 1.000 km.
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Uddrag af
dåbstale: 
Af Aage Nielsen
Foto: Peter Laubek

Det er en altid spændende at være 
med til at døbe en ny båd her i AR at 
se de smukke linjer i en ny båd og 
glæde sig til at prøve den. Når jeg 
tænker på debatten under general-
forsamlingen tidligere på året, hvor 
vi rundede forskellige scenarier 
omkring klubbens fremtid - en lang-
som død - en genopståen som fugl 
Fønix med mange ungdomsroere 
på kaproningsbanerne - eller en til-
pasning til de nye tider med fortsat 
roliv i disse omgivelser, så blev det 
sidste heldigvis også understreget i 

den statistik som er trykt i det nyeste 
nummer af klubbladet. Antal roede 
kilometer er støt stigende, således 
kan denne bådedåb foregå i troen 
på, at fremtiden er positiv og med 
en forventning om fremtidige oplev-
elser på vandet.
For to år siden døbte Peter Laubek 
en dobbeltsculler bygget i kulfiber, 
i år skal det være en 2-åres inrig-
ger fra Grejsdalens bådværft, med 7 
bord i kaproningsudførelse.
Båden er bygget med brug af flere 
forskellige træsorter, stævn, hæl, 
skotspanter og hovedspanter er 
i alm dansk asketræ limet i facon 
efter modeller. Klædning opbygget 
af 5 lags maghoni krydsfiner med 
klinkerne limet sammen. Alle langs-
gående lister, køl, langremme, køls-
vin og essing er i Amerikansk gran 

Aage Nielsen efter veludført dåbshandling
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– kaldet silver spruce – som er 
meget lige i årestrukturen, det er en 
meget sej og en meget let træsort. 
Denne bådtype stammer oprindelig 
fra et bådværft i Kolding, og Grejs-
dalens bådværft har i øvrigt købt 
tegningerne af Henry Larsen i Køge. 
Udfra denne model udviklede Grejs-
dalens inriggerværft selv en 4-åres 
inrigger.
Jeg har med stor glæde og stolthed 
takket ja til at give denne båd et par 
ord med på vejen. Båden skal som det 
er sædvane i vores roklub opkaldes 
efter en af vore rokammerater, han 
er et af de medlemmer af vores klub, 
som praktiserer dette med at yde, 
for at alle i klubben kan nyde, enten 
det er med reparation af både, eller 
med almindeligt vedligehold ude 
og inde, enten det er som instruktør 
i gymnastiksalen eller udførelse af 
andre tillidshverv. Det forefaldende 
arbejde bliver udført på en selvføl-
gelig og naturlig måde, ikke for at 
høste roser men fordi opgaven ligger 
der, og det er til gavn for vores klub. 
Jeg kender ham som rokammerat i 
båden, for år tilbage under de talløse 
daglige træningsture i kapronings-
båden samt på kaproningsbanerne, 
og senere under den ugentlige rotur 
har det altid været den seriøse, men 
behagelige og fleksible roer man 
har siddet i båden sammen med, 
seriøs overfor rosporten og loyal 
overfor rokammeraten.
Når vi nævner navnet iblandt roerne, 
så tænker vi på førnævnte gerninger 
og egenskaber, når vi fremover også 
ser navnet skrevet på denne båd, 
vil man måske også få associationer 
til Danmarkshistorien med drab-
elige vikingetogter og handlekraft-

ige mennesker, ifølge Saxo var 
det navnet på Rolf Krake’s farbror 
en af skjoldungerne, og Roskilde 
Vikingeskibs-museum har ladet 
navnet pryde kopien af Skuldelev III 
skibet.
Med de ord vil jeg døbe båden. Dit 
navn skal være Roar, må du lægge 
køl til mange uforglemmelige oplev-
elser for Aalborg Roklubs roere.

Gul- og 
sølvårer 
De medlemmer, der modtog guld- og 
sølvårer for sæsonen 2008, fik ikke 
indgraveret kilometertal på årerne. 
Nu har AR fundet en ny gravør, så 
de pågældende medlemmer kan få 
deres roede kilometre fikseret i det 
ædle metal.
Praktisk foregår det på den måde, at 
det enkelte medlem afleverer sin åre 
til Simon Lyngshede senest den 1. 
juli. De indgraverede årer ’genover-
rækkes’ så til årets fødselsdagsfro-
kost.  

Bliv medlem af

  GAR nu
 - betal senere...
 
Derved opnår du at kunne 
være med til 
GAR’s  års festligheder.

GAR’s bestyrelse
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Dyreliv ved 
fj orden
Tekst og foto: Niels Østergaard

Marsvin er et sjældent syn 
på Limfjorden. Vi ved den 
er der, for når roturen går 
ud over Limfjordens vande, 
hænder det at en rygfinne eller to 
skærer igennem det blanke vand. 
I foråret 2009 var vi flere både, der 
var vidne til indtil flere marsvin i køl-
vandet. Det er et syn, der henstiller 
én til sydligere himmelstrøg, men 
hvor er det herligt også at se, at der 
er liv i fjorden af den slags. Det er en 
oplevelse, der gør det at ro til en Yes 
OPLEVELSE . 
Marsvinet er den eneste hvalart, 
der yngler og lever i de danske 
farvande. Marsvinet er sky af natur, 
men regnes for mere intelligent end 
dens slægtning delfinen. Marsvi-
net ses i de danske farvande, men 
er specielt talrige i Storebælt og 
Lillebælt, men ses som sagt andre 
steder som i vores egen Limfjord. 
Bestanden af Marsvin er ca. 250.000 i 
Nordsøen, samt de indre danske far-
vande. Normalt ser man Marsvinet i 
mindre flokke – typisk mindre end 
10. Marsvinet blev tidligere jaget og 
nedlagt. De blev jaget som Grinde- 
hvalen gør på Færøerne. Heldigvis 
er de tider slut. Marsvinet blev fredet 
i 1967, men er indtil da blevet jaget 
systematisk. Det var ikke så meget 
kødet, man gik efter, men tranen som 
blev brugt i forbindelse med belys-

ning. Men så sent som i 1966 kunne 
man på en Københavnsk restaurant 
se marsvinebøf på menuen.
 I dag er marsvin truet af fiskernes 
garn, som marsvinet ikke kan spotte 
med sin sonar. Der findes i dag garn 
med akustiske alarmer så marsvi-
nene kan undgår dem og der med 
undgå druknedøden. Men trods 
disse tiltag dør der årligt mellem 
5.000 og 10.000 dyr i deres net.
Marsvinene parrer sig i juli-august 
og føder kalven 11 måneder senere. 
Typisk vejer kalven 10 kg. Kalven 
bliver hos moderen i de næste 10 
måneder. I Danmark er der oprettet 
såkaldte habitat områder for mar-
svinet, områder hvor marsvinet kan 
have fred og yngle uden at blive for-
styrret. Disse habitater findes syd 
for Middelfart i Lillebælt, ved Vade-
havet, samt ved Helnæs og Nord for 
Langeland. 

Hovedføden for marsvinet i Limfjor-
den er hovedsageligt fladfisk. I de 
mere åbne vande er fødekilden torsk 
og fisk tilhørende kutlingefamilen.
Så når nu bådene glider igennem 
vandet, så nyd den dimension af 
oplevelser naturen giver – det ligger 
lige for. God tur!!
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Old Oarsmens Corner !
Tekst og foto: Peter Laubek

Gennem generationer har dette hjørne af klub-
bens omklædningsrum været centrum for “ 
Morgenroernes Ritualer “, der praktiseres efter 
morgenens Kaptajn Jespersen Eksercits, roning 
og besøg i fi nnebadet.
Anders Enghave drager omsorg 
for, at hver enkel fremmødt 
morgenroer får den rette dosis 
af den velgørende og livsforlæn-
gende morgenbitter !
Morgenroernes unikke mor-
genbar bliver meget passende 
ophængt under 
det spejl, der i 
årtier har forsøgt, 
at forskønne de 
gamle rosvendes 
kontrafej. 
På alterlignende 
vis er karrikatur-
tegningen af de  
vise mænd Poul 
Jørgensen, Holger 
Heilesen og Niels 
Peter Risgaard pla-
ceret over tryllespejlet.
At spejlet virkelig virker 
forskønnende har Helge 
Foss forlængst fundet 
ud af.
På bænken ses de “Gar-
vede Oarsmen”, Helge 
Foss, Børge Christof-
fersen, Jørgen Gunnar 
Havemann, Holger 
Tromholt Christensen 
og Anders Enghave sikre 
dagsformen.
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Af Niels Østergaard

Lørdag den 13.marts tog Steen 
Christiansen og undertegnede af 
sted til Dansk Forenings for Ro-
sports årlige generalforsamling. For 
undertegnedes vedkommende, var 
det første gang, jeg var af sted og var  
blevet orienteret om, at det kunne 
blive en lang dag – og det blev det. 
Der var mødt under 150 op til gen-
eralforsamlingen, hvilket betød af de 
vedtægtsændringer der var bebu-
det ikke kunne vedtages i denne 
omgang. Mindst halvdelen af forenin-
gens samlede repræsentantskab 
skal være til stede og 2/3 af disse 
skal være for, for at en vedtægtsæn-
dring kan komme på tale. Dette gør, 
at der senere bliver indkaldt en eks-
traordinær generalforsamling som 
så er beslutningsdygtig.
Mangt og meget blev debat-
teret og forslag til ændringer blev 
”vedtaget”, forstået på den måde 
at de skal vedtages på den ek-
straordinære generalforsamling. 
En lang række vedtægtsændringer 
blev gennemgået, blandt andet blev 
foreningens ”lov” forslået ændret til 
”vedtægter”. Love er bestemmelser 
der normalt udfærdiges af vores 
folketing og skal derfor ikke finde 
anvendelse i Rosportens paragraffer. 
Endvidere blev passager i vedtæg-
terne med ordlyden ”Forening” 

ændret til ”Forbund” – dog hedder 
det stadig Dansk Forening for Ros-
port.  På denne måde forsatte det 
meste af dagen med at vedtage ord-
lyden af tekster i diverse bestem-
melser. 
Kredsstrukturen i DFfR blev også 
diskuteret. Bl.a. havde Lise Pe-
dersen (Aalborg Dameroklub) og 
vores forhenværende formand Jens-
Peder Vium (nu Hadsund Roklub) 
gjort et stort stykke arbejde som 
oplæg til debat. Det blev blandt 
andet diskuteret om kredsene skulle 
nedlægges og erstattes af lokale net-
værk, med den fare der kan ligge i 
det – her tænkes på at netværks-
grupper oftest bæres af enkelte 
eller bare en enkelt person, med 
kollaps af en sådan gruppe hvis ved-
kommende stopper.  Der var dog 
delte meninger, men det blev dog 
besluttet at hovedbestyrelsen skulle 
arbejde videre med dette. 
Langdistancekaproningsregle-
mentet fik et nyt pointsystem. Dog 
kun små justeringer. Det gamle var 
måske ikke helt retfærdigt i forbin-
delse med point for de enkelte løb, 
så derfor blev det ændret. 
Et andet emne som kom på tale var 
et lidt vigende antal medlemstal. Pt. 
er der ca. 16.000 medlemmer og 
aldersgennemsnittet er stigende. 
Der er generelt for få aktive unge 
roere. Det er en tendens, der også er 

Tanker omkring DFfR’s
generalforsamling
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meget tydelig i vores egen klub, hvor 
de unge hurtigt passerer igennem 
klubben. Unge i Aalborg forlader 
Aalborg for at søge job eller studere 
i København eller Århus. Personligt 
tror jeg, at det er vigtigt for vores 
egen klub at holde fast i medlemmer, 
der er over 30 år.  Som ung i dag ville 
det vel være mere oplagt at vælge 
Ægir som klub. Men problemet er 
mere eller mindre generelt over 
hele landet. Som relativ ny inden for 
ro-sporten tror jeg rigtig mange ser 
rosporten som klubber for elitero-
ere – vi forbinder som regel roning 
med OL, EM og VM, hvor vi ser kap-
bådende suse igennem vandet. Jeg 
tror personligt, at det er vigtigt at få 
udbredt det budskab, at roning er for 
alle – og at vi har turbåde, som fint 
egner sig til både motion, madpak-
keture og gode naturoplevelser. Den 
del hører man for lidt om.
DFfR skal være et ”Grønt forbund”.  
Min første tanke var…jamen er vi 
ikke meget grønne. Så vidt jeg ved 
er der kun installeret flytbare rug-
brødsmotorer i vore både. Skulle vi 
nu til at have generatorer i bådene, 
så vi kunne generere strøm til batter-
ier, som så kunne forsyne vores klub-
ber med strøm? Nej, det var såmænd 
blot en opfordring til at være mere 

miljøbevidst, når vi i klubberne 
tager nye tiltag. Her tænkes f.eks. 
på opvarmning, brug energibespa-
rende belysning og i det hele taget 
at tænke mere miljøbevidst, når der 
laves ændringer og reparationer i 
klubberne. Opfordringen hermed 
givet videre og evt. forslag mod-
tages gerne.
Indførelse af nye bådtyper blev også 
omtalt. Her blev blandt andet nævnt 
bådtyper, som er hårdføre, stabile 
og lette at håndtere på vandet. De er 
derfor velegnede for unge, ældre og 
roere, som ikke har erfaring i roning 
i outriggede både. Bådene er endvi-
dere velegnede til roning i farvande, 
hvor det kan være problematisk at 
benytte traditionelt outrigget mate-
riel; f.eks. kystnære områder. Disse 
kystbåde kunne måske være en 
mulighed for os, hvor Limfjorden af 
og til viser tænder. Bådene forhand-
les af EUROW APS.

Der blev selvfølgelig talt om øko-
nomi, budgetter og meget meget 
mere. Men det tørre kan læses 
andet steds. Dette var blot et mindre 
udpluk af ting, der blev talt om på 
generalforsamlingen. Inden længe 
vil der være et udtømmende referat 
at finde på www.roning.dk .
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SIFA’s tidligere
leder er død
S I F As  tidligere formand Leo Møller 
er død lørdag 15. marts 2010.  
Leo var en af de store idrætsledere 
i Aalborg, se nekrologen fra S I F A, 
der tager fat i de store ting, der blev 
startet op.
Som Aalborg roere kan vi takke Leo 
for støtte og rådgivning omkring 
vores 100 års skrift, samt afviklingen 
af jubel året 1986. Som daværende 
formand for AR hentede jeg inspira-
tion og hjælp hor S I F As formand 
Leo Møller.
Ære være Leo Møllers minde.
John T Terp

En af idrættens allerstørste forkæm-
pere og æresmedlem i SIFA Leo W. 
Møller er død.
Leo var en rigtig Aalborgmand, og 
igennem hele sit lange liv markerede 
han sig stærkt i sportens verden. 
Han var selv som aktiv løber i AFF og 
blev senere foreningens formand. Var 
formand for Trim komiteen og initita-
tivtager til blandt meget andet Limf-
jordsløbet. 
I 1978 blev Leo indvalgt i SIFAs bestyr-
else og afløste i 1982 Henning G. 
Jensen som formand.
Under Leos fantastiske og inspirer-
ende lederskab voksede idrætsorgan-
isationen sig stor og stærk. Idrætten i 
Aalborg fik en styrke, der ikke er set 
magen. I hans formandstid kørte ikke 
sjældent ministerbiler frem og tilbage 
til kontoret på Harald Jensens Vej for at 
mødes med Leo, der ofte havde flere 

møder i gang på samme tid. Der skete 
altid noget i Leos nærvær. 
I den årrække Leo Møller var frivillig, 
ulønnet formand for SIFA, var han med 
til et væld af igangsættelser. Der kan 
nævnes oprettelsen af Trænerskolen, 
opførelse af Stadionhal 2, udvidelse 
og modernisering og administration 
via daværende ejerskab af Aalborg 
Stadion, Skøjtehallen. 
Leo Møller var manden bag SIFAs TV 
Bingo og idrætshistorisk arkiv, opret-
telsen af idræt for ledige i dagtimerne 
Samvær Idræt og Motion og igang-
sætter af Sportsturisme i Aalborg.
Sidst men ikke mindst var Ungdomsle-
gene i Aalborg Leos store hjertebarn. 
Leo var sammen med tidligere Borg-
mester Marius Andersen straks med 
på denne fantastiske ide, der ikke kun 
gjorde Leo verdensberømt i Aalborg, 
men også udenfor landets grænser. 
Leo Møller nåede således også at få, 
ikke blot Danmarks Idræts-Forbunds 
ærestegn, men også Aalborg Bys 
højeste udmærkelse ”Aalborgman-
den”.
Ære være Leo Møllers minde.

Af/
Henrik Jensen, Formand 
Peter Skram, Kontorchef
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Et sjældent syn - Frank deltager i Team Torsdag’s “afterroning”                    Foto: Steen Villadsen

- minder fra torsdag aften august 
Team Torsdag

Motionsturneringen - 
Aalborg Roklub
Af Jens Brandt

Kilometer 4273
Antal roere 98
Gennemsnit 43,6

Efter en noget iset start på sæsonen er 
der så småt ved at komme gang i ron-
ingen. De første to uger af sæsonnen 
var med roforbud pga. af drivis i Limf-
jorden. 
Herefter fulgte mange dage med 
megen blæst. I slutningen af april beg-
yndte det at ligne en alm. rosæson 
trods alt.
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Runde fødselsdag
Af Redaktionen

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

Ove Thomsen 90 år den 3. juli.

Carl Lynge 65 år den 29. maj.

Aage Nielsen 65 år den 9. juni.

Michael Richter 65 år den 3. juli.

Dementi
Af Vagn Thidemann

Jeg vil hermed på det kraftigste 
dementere forlydener om, at jeg 
skulle være blevet hellig! Jeg har kun 
fundet (min egen) ”gud i detaljen” 
(citat efter fransk filosof).

 at  bestyrelsen har indkaldt trop-
perne til medlemsmøde onsdag, den 
16. juni kl. 20. Kom i god tid.

 at bestyrelsen har udstedt rofor-
bud til alle med kontingentrestance. 
Får du sveddråber på panden ved 
tanken, så kontakt kontingentkasse-
reren og få sikkerhed eller køb aflad.

 at uddybningsfartøjet, der rum-
sterede i området øst for Limfjords
broen i efteråret 2009 fjernede ikke 
mindre end 180.000 kubikmeter 
havnesedimenter.
Det oprensede materiale blev klap-
pet i et område ud for det gamle 

Ved hjælp af klubbens Sandvigen Stradivarius 
sørger Vagn for den korrekte raspen af årerne til 
Kanolle !
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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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værft,hvor der er 18 meters dybde. 
Begrebet “ at klappe “ hænger 
sammen med, at der til dumpning af 
det oprensede materiale som regel 
anvendes fartøjer med klapper i 
bunden.

 at  Aalborg Havn foreløbig frem 
til 2022 fungerer som Grønlands 
basishavn i Danmark. Hvilket bety-
der, at vi mange år fremover kan 
glæde os over at møde de smukke 
røde grønlandsbåde fra Royal Arctic 
Line, når roturen går østpå mod 
Langerak.

 at på “Store rengøringsdag” forlød 
det fra formandskabet, at der var 
planer om at lave en aften for klub-
bens yngre medlemmer d.v.s. de 60 
årige. Endvidere blev det foreslået, 
at de kunne tage deres forældre 
med.

 at opmærksomheden om vor nye 
flotte inrigger “Roar“ er meget stor.
Forleden var “Roar“ ikke at finde i 
bådhallen. Efter rojournalen var alle
både anført som hjemkomne. Der 
blev selvsagt nogen uro i klubben. 
Heldigvis dukkede toerens konturer 
frem i solnedgangen, drevet frem 
af kraftfulde åretag. Årsagen var, at 
“Roar“ endnu ikke var blevet regis-
treret og derfor ikke kunne bogføres 
på legal vis. Onde tunger påstår, at 
det var et forsøg på at skabe uro hos 
manden, der har lagt navn til Skiwet 
- det lykkedes ikke.

 at der blandt medlemmerne eft-
erlyses en hensigtsmæssig måde 
at placere årerne på, når de skal 
rengøres efter roturen. Nogle lægger 

dem med årebladet på trappen til 1. 
sal. Andre stiller dem med årebladet 
opad langs tagrenden til det gamle 
værksted, andre lægger dem på 
fliserne. Er der ikke et genialt hoved, 
der kan anvise et system, der både er 
praktisk og skåner årerne mod slid 
og slagmærker. Vi kan også krybe til 
korset og kopiere det system, man 
bruger i ADR !

 at det er netop 100 år siden fru 
fabrikant Stuhr, der var gift med en af
stifterne af Aalborg Værft, døbte en 
ny elegant 4 åres inrigger af ceder-
træ og nyeste konstruktion. Båden 
fik navn efter klubbens mangeårige 
rochef glasmager Christoph Hup-
feldt. Båden, der blev bygget 
hos Kjær i Hellerup,  kostede 650 
kr.hvoraf de 300 kr. var frivillige 
bidrag, der var indsamlet af forenin-
gens damer. En prisværdig ind-
sats, der gav håb om, at der kunne 
optages damer i AR. I 1915 forsøgte 
damerne så, under ledelse af Anna
Pingel, at blive optaget som fuldgyl-
dige medlemmer, men forgæves.Det
medførte så, at året efter i 1916 
etableredes Aalborg Dame Roklub 
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under ledelse af de damer Anna 
Pingel og Leonora Berglind.

 at det er muligt at leje en af DFfR`s 
udstationerede langtursbåde, der er 
placeret i de mest populære langtur-
sområder. Der findes også en enkelt 
båd i Norge (Oslo), samt et par styk-
ker i Sverige (Marstrand). Ansøgning 
skal attesteres af formand / rochef og 
indsendes til Lise og Allan Pedersen. 
Læs mere på DFfR`s hjemmeside.
Prisen er 625 kr./uge eller 125 kr./
dag.

 at der også er mulighed for at 
leje både hos den tyske forening 
for langtursroere “ Die Dänemarks-
fahrer “, der har langtursinriggere 
udstationeret i Danmark og ved den 
tyske Østersøkyst. Se mere her: 
www.daenemarksfahrer.de.

 at Eskild Ebbesen, der har opnået 
legendestatus i dansk og interna-
tional rosport med Guldfireren, er 
den første roer, der har modtaget 
Ridderkorset af Dannebrogsor-
denen, som hendes majestæt Dron-
ningen i forbindelse med sin 70 års 
fødselsdag uddelte til diverse store 
personligheder indenfor kultur og 
sport.

 at det ganske vist kun er en 
minoritetblandt klubbens medlem-

mer, der er havne- og langtursstyr-
mænd. Alligevel skulle det vel være 
muligt for de øvrige rosvende, at 
styre bilen ind mellem de hvide stre-
ger på klubbensparkeringsplads. 
Her i forårstiden, hvor rigtig mange 
medlemmer møder frem i bil, er det 
lidt ærgerligt, at der ryger et par 
parkeringspladser p.g.a. manglende 
omhu ved parkeringen. Emnet blev 
bragt på bane forleden i finnebadet, 
hvor der var røster fremme om, at 
hvis det ikke blev bedre, måtte man 
gå så vidt at bede rochefen om en 
enkel aften at skifte rokasketten ud 
med den blankskyggede og skrue 
bissen på. Så kan de formastelige 
måske lære at parkere ordentligt. 
Måske skulle vi lade Frederik og 
Simon inddrage bilparkering som et 
element i roskolen.

 at Nykøbing Mors Roklub, der blev 
stiftet 1890 lørdag den 29. maj kan 
fejre sin 120 års fødselsdag. Aalborg 
Roklub ønsker den gamle hæder-
ronede klub tillykke med dagen.

REDAKTION:
Peter Laubek (ansv.), Karsten Holt, Steen 
Villadsen & Mikkel Gade. Medlemsbladet 
udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de 
ulige måneder (jan, mar, osv.). Det er et 
debatforum, så derfor er artikler og indlæg 
forsynet ’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. juni 2008
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk
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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 · Stæ
serieproduktion · Projektering integrere
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


