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Formanden	
har	ordet
Af Karsten Holt

Jubilæumssæsonen blev søsat med en 
festlig standerhejsning. Fremmødet af 
medlemmer, nabo-klubber og honora-
tiores var fantastisk. Viceborgmester i 
Aalborg Kommune Helle Frederik-
sen, kasserer i SIFA Lise Pedersen 
samt formanden for DFfR’s nordjyske 
kreds Anne Grethe Stadel holdt tale, 
hvori de alle bl.a. roste roklubben for 
dens rolle i Aalborgs idrætsliv. 
TAK for talerne og lykønskningerne.
Personligt har jeg aldrig set så mange 
mennesker i klubbens opholdsstue til 
den traditionelle pølseret. TAK for det 
fornemme fremmøde, hvilket sendte 
gode signaler til omverdenen, at Aal-
borg Roklub nok er 125 år – men sam-
tidig i topform. Jeg er ganske sikker 
på, at de fremmødte rokammerater 
var betragteligt stolte over deres klub 
denne dag.
At standerhejsningen blev vellykket 
skyldes i høj grad en række rokam-
merater, der dels ved rengøringsda-
gen dels i dagene op til sæsonstarten 
samt på selve dagen ydede en hero-
isk indsats med at få arrangementet 
til at ligne en million. Uden denne 
store indsats havde resultatet været et 
andet. Vel roet og TAK.
I umiddelbar forlængelse af stander-

hejsningen skulle Roskolen og dermed 
Projekt 25 søsættes. At vejret igen viste 
sig fra den venlige side gav prikken 
over i’et. Det kan imidlertid ikke tage 
glæden og stoltheden fra oplevelsen, 
at projektet fik en formidabel start, 
der helt sikkert skyldes et særdeles 
stort forarbejde gennem vinteren. Alt 
var klappet og klart og alle vinkler 
gennemtænkt. Et håndgribeligt bevis 
på forarbejdet er det flotte hæfte ”Vel-
kommen til Aalborg Roklub”. Alle 
bør se dette eksemplar. Det er godt 
arbejde, og vi har længe trængt til at 
kunne byde nye medlemmer velkom-
men med denne slags introduktion til 
roklubben.
Resultatet udeblev heller ikke. 14 nye 
medlemmer udtrykte efter roskolen 
deres begejstring for såvel den pro-
fessionelle modtagelse som indholdet 
og omfanget af den aktuelle roskole. 
Godt gået og foreløbig stort skulder-
klap til gutterne bag dette arbejde. Det 
bliver meget spændende at følge Pro-
jekt 25, og jeg er sikker på, at denne 
start også er medvirkende til, at endnu 
flere ønsker at slutte op om projektet, 
og give en hånd som styrmand eller 
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AKTIVITETS-
KALENDER:  

  
 7.-8.  Løvspringstur 
 14.  Venø rundt
 20.  Langturs tilbud - St. bededag
 Robladet udkommer

16.  Medlemsmøde
18-19. Landsmotionsstævne

Robladet udkommer

27.  Jubilæumsfestligheder

 MAJ:

 JUNI:

 JULI:

 AUGUST:

anden opgave. Tag godt imod de 
nye medlemmer og giv dem en 
indføring i klubben og klubkultu-
ren. 
Som nævnt ved standerhejsningen 
afholdes en jubilæumsreception på 
vores fødselsdag. Nærmere infor-
mation om tidspunkt og indhold 
vil følge senere. Vi har fået bekræf-
tet, at de to nye både er på trap-
perne, og det betyder jo, at båddåb 
bliver en del af programmet ved 
denne reception.  Så sæt kryds i 
kalenderen den 27. august både 
vedrørende receptionen og jubi-
læumsfesten om aftenen. Vi skulle 
gerne have festligholdt vores klub 
på bedste vis med en stor tilslut-
ning.
Sæt også gerne et andet kryds i 
kalenderen. Bestyrelsen vil atter 
i år afholde et medlemsmøde, og 
som i 2010 vil dette møde finde sted 
den 16. juni. Det skal (foreløbig) 
ikke betragtes som en ny tradition 
i klubben at afholde et medlems-
møde. Vi har blot fundet, at dette 
er en glimrende måde dels at infor-
mere (og diskutere) aktuelle emner 
dels at holde en klubaften med 
roklubben som tema.
Vi har jo været begunstiget med 
OK rovejr indtil nu. Mange har da 
også lagt flittigt fra land og stiler 
sikkert mod sølv- og måske også 
guldåren. Kig på vores hjemme-
side. Her forefindes en bred vifte af 
rotilbud såvel i eget som i fremmed 
rofarvand.

Ro motion ER go’ motion ...
Vi ses i klubben !

 - tjek også  opslagstavlen i  bådhallen og hjemmesidenwww.aalborgroklub.dk
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“Rostatuetten”
Af Peter Laubek

En af klubbens fornemste hædersbe-
visninger ” Rostatuetten ” er nu klar 
til en ny æra. Den har senest været 
uddelt til Roar Clausen 2003. Sølv-
statuetten med den sejrende roer, 
stående med åre og svingende med 
sejrstrofæet, er nu efter flere forgæves 
forsøg på reparation bragt i orden.
Et eksperthold bestående af Peter 
Simonsen, der ses på billedet, og Erik 
Myrhøj fra Team Torsdag har løst den 
gordiske knude, nemlig hvordan man 
kan lodde kombinationen af tin og 
sølv.
Opgaven blev løst i samarbejde med 
Ib Schougaard på Ib`s Finmekaniske 
Værksted i Marina Fjordparken. Stor 
tak fra klubben til Peter, Erik og Ib.

Som bekendt kom Rostatuetten straks 
i anvendelse, da Allan Pedersen fik 
overrakt trofæet for sit store arbejde 
for roklubben og rosporten i øvrigt”.
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været uddelt siden 1937. Det skal  
nævnes her, den er betydelig flottere 
end den opreklamerede ” Oskar ”, der 
har optaget sindene på det seneste.

Store	
rengørings-
dag

Efter adskillige forgæves 
opfordringer til medlemmerne 
om at fjerne fodtøj fra skabene 

i omklædningsrummet så vi 
kunne få gjort rent - skruede  

Kommunikationschefen  Anders 
Ørom bissen på.  Skoene, 

der stod på skabene, ligger nu 
i de sorte sække i kassen med 

glemte sager.

Team Torsdag formand John Terp 
sørger for de menige Erik Myrhøj, 
Hans Worm og Bent Mølgaard 
klargør bænken, så den er parat 
til sommerens afterrowing.

Uden mad og drikke 
- dur`helten ikke 
! Pottemesteren 

overvåger, at rulle - og 
spegepølsen skylles 

ned på behørig vis 
efter den flotte 
arbejdsindsats.

Formand Karsten Holt 
sikrer et klart udsyn fra 
klublokalet til fjorden. 
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Down by the riverside - Smeden, Pottemesteren og Senior - revisoren 
monterer nye skridsikre dørkpladenet i slæbestedet. 

Overhovmester Henry sørger 
for, at forplejningen er i top for 

de 42 gaster, der var mødt op 
til årets rengøringsdag.
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Af Peter Laubek

Jubilæumsåret fik den flottest mulige 
start. Klubhus og udendørs faciliteter
var trimmet. Solen strålede fra en blå 
himmel og på bådpladsen var den nyl-
akerede bådpark linet op - et smukt 

syn for de mange, der var mødt op til 
standerhejsningen.

Der var opstillet talerstol flankeret af 
årer og dannebrog og på det blomster-
klædte bord med årets udmærkelser 
strålede den nyrestaurede Rostatuette 
omkap med solen.
En veloplagt formand i fuld galla, bød 
den talrige forsamling velkommen og
introducerede den nye rosæson bl.a 
med omtale af festlighederne lørdag 
den 27. august, hvor vi blandt andet 
kan glæde os til 2 nye både. Alle blev 
opfordret til at sætte et stort kryds i 
kalenderen.

I dagens anledning blev der uddelt en 

Årets	standerhejsning	
-	flot	start	på	jubilæumssæsonen!

Forventningsfulde fremmødte hygger sig på bådpladsen og afventer, at formanden Karsten Holt indleder 
dagens festligheder.

Viceborgmester Helle Frederiksen lykønsker klub-
ben med de 125 år.
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smuk folder med dagens program og 
teksten til Vor Stander og Vi har en 
splendid roklub. Jo der var stil over
festlighederne. Flere af de traditio-
nelle  traditionsbevarende kræfter 
nikkede anerkendende, lige til de opd-
agede, at der var lavet om på versene 
i Vor stander, vi plejer kun at synge 
sidste vers, her var der hele tre og ikke 
mindst, at der i klubsangen stod “ En 
to hundred mand “i stedet for“ En tre 
hundred mand“. Første officielle taler 
var viceborgmester i Aalborg Kom-
mune, Helle Frederiksen, der i sin 
lykønskningstale bl.a. omtalte AR som 
pionerklubben for rosport i Aalborg 
og den senere udvikling, der betød 
oprettelsen af ADR og Arbejdernes 
Roklub i dag Ægir. På byrådets vegne 
gav Helle Frederiksen klubben mange 
smukke ord med på vejen. Herefter 
besteg formanden for DFfR`s nord-
jyske kreds Anne Grethe Stade podiet 
og lykønskede klubben med jubilæet
og omtalte AR`s betydning gennem 
årene for rosporten i Nordjylland. 
Sidste kvinde på podiet var Lise Ped-
ersen, der på SIFA`s vegne lykønskede 
AR med de 125 år. Lise fortalte bl.a., at 
ikke mindre end 2 af initiativtagerne 
til SIFA havde tilhørsforhold til AR, 
nemlig Eugen Schmidt, der havde 
været træner i klubben og K. Chris-
tensen, der i mange år var formand i 
AR.
Herefter kunne formanden byde vel-
kommen til Mandskoret Brage af 1866 
et af byens ældste kor. Det velklædte 
kor startede med et par sømandssange 
a propos. Først “Den sømand han må 
lide“ dernæst “Solskin ombord“.
Koret sluttede med den stemnings-
fulde aftensang: “Ro tyst“. At der i 
koret var så kendte folk som Tjalfe 

og Ib Djernø, gjorde ikke oplevelsen 
mindre. 
Korlederen opfordrede i øvrigt de til-
stedeværende om at frekventere Brage 
koret om tirsdagen på Ryesgades 
Skole i vintersæsonen.
Formand Karsten Holt gik herefter 
over til at hædre kilometerslugerne Ib 
Vestergaard, Henning Erhardsen, 
Tjalfe Poulsen, Anders Quistorff, Peter 
Gadegaard, Niels Østergaard, John 
Terp og Søren Borgstrøm, som alle 
modtog Sølvåren. John Fjeldsted, 
Steen Christiansen ( frav. p.g.a. arbe-
jde ) og Allan Pedersen modtog 
Guldåren. Sidstnævnte Allan Peder-
sen fik rosende omtale af formanden, 
for ikke nok med, at han havde roet 
2580 km, så var han altid at finde som 
hjælpende ånd i klubben, når der 
skal foretages bådrepa-
rationer eller andre 
praktiske opgaver. Al-
lan fik overrakt “Rosta-
tuetten“, klubbens æld-
ste trofæ, som klub-
ben modtog fra 
DFfR ved 50 
års jubilæet.

Formandsskabet fremviser årets klubstander.
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aalborg

roskole  - en succe
s ...!

Af Niels Østergård
 
Første trin af projekt 25 er nu løbet af sta-
blen. Aalborg Roskole afholdt i weekenden 
kursus for kommende kaniner – og det med 
stor succes. I alt deltog 12 kursister i denne 
roskole og 11 af disse har meldt sig ind i klub-
ben.  Ikke alle interesserede kunne deltage på 
denne dag, så det er planlagt at der i starten 
af maj holdes en mindre roskole for 3-4 nye 
potentielle medlemmer.
Vejret viste sig fra en helt fantastisk side med 
blikstille vand og sol fra en blå himmel. Ros-
kolen kunne ikke ønske sig en bedre start 
ovenpå vinterens store arbejdsindsats for at 
få dette projekt til at komme godt fra start. 
Et team bestående af 11 instruktører(John F. 
Larsen, John Nielsen, Tjalfe Poulsen, Henning 
Erhardsen, Peter Gadegård, Jørgen Sørensen, 
Steen Christiansen, Søren Borgstrøm, Simon 
Lyngshede, Jens Saxtorf og Niels Østergård) 
tog sig af aspiranterne. Formanden Karsten 

Holt og rochef Flemming Due hilste også på i 
løbet af lørdagen og søndagen.
Chefkokken Bo Essenbæk og hans tro med-
hjælper Allan Pedersen gjorde dagen igen-
nem sit til at folket intet manglede, for at få 
stimuleret smagsløgene. De var med til at 
gøre dagen helt fuldendt.
Efter endt weekend havde kaninerne roet i alt 
368 km, fået indøvet rotaget og lært hoved-
parten af kommandoerne. Efterfølgende blev 
der sagt mange ord omkring denne week-
end: professionelt, god stemning, behage-
lig atmosfære, afslappethed, tålmodighed, 
imponerende antal instruktører, god mad, 
godt vejr, god opbakning, god motion – så ja 
vi må sige 
at der var succes i den østrogenfrie zone. Så 
alt i alt en god start.
Men det gør det jo ikke med en god start. 
Roskolens weekend kursus skal følges op. Det 
er vigtigt at vi nu fastholder disse ny kaniner, 
så de også fremover har lyst til at være en 
aktiv del af klubbens liv. Vi har i dag fået 11 
nye medlemmer og det forpligter. I den kom-
mende tid er der planlagt instruktøraftner, 
hvor de nye kaniner kan komme på vandet 
og få yderlige 4-5 undervisningslektioner. De 
sidste instruktioner regnes med at være fuld-
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ført i den første del af maj. Herefter skulle 
kaninerne gerne være klar til at blive frigivet. 
Der er planer om langture og muligheden for 
outriggertræning foreligger også.
Herefter er det meningen at der skal være en 
rogaranti for kaninerne på dagene: mandag , 
onsdag og lørdag. På disse dage vil der være 
styrmænd tilstede for at tage sig af disse – en 
god håndfuld har allerede meldt sig på gener-
alforsamlingen, men vi vil gerne opfordre alle 
til at deltage og give de nye kaniner en god 
oplevelse af klubben og det unikke sammen-
hold som vi har i klubben. Lad dem være en 
del af vores fremtid. 
Tag vel imod: Benjamin Lukosios, Erik 
Herman, Jacob N.Thomsen, Jeff Hindsborg, 
Jonas Krage, Peter Jensen, Kristian Sloth, 
Kaj Erik Bondrup Jensen, Tadas Zulpa, Ulrik 
Saxager og Martin Sørensen. Den 12. del-
tager Sigurd Bang Madsen overvejer stadig 
men skal være så hjertelig velkommen som 
medlem.
Der er sat billeder op af de nye kaniner – så 
spotter I dem i klubben så byd dem velkom-
men.
I juni måned I weekenden 18.-19. er det 
planen at der skal afholdes et kortturssty-

rmandskursus så de nye kaniner selv kan 
sætte hold og tage en tur på fjorden. Men 
det er stadig af stor vigtighed at vi fastholder 
dem aktivt i sommer og efterårsperioden. 
I vinterperioden vil der blive taget tiltag til 
indendørsaktiviteter i motionsrummet så de 
nye kaniner ikke mister interessen i vinter-
halvåret, men forbliver aktive medlemmer i 
klubben. 
Tak for en superdag til alle involverede og 
give de nye kaniner en god oplevelse af klub-
ben.
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Rapport	fra	
jubilæums-
skriftudvalg	
Af John Terp, 
Peter Laubek  og
Steen Villadsen
 
Arbejdet skrider stille og 
roligt fremad. De første forfattere har 
indleveret deres bidrag til skriftet. Vi 
erindrer om, at deadline er 1. juni. Vi 
har modtaget kuverter med gamle 
fotografier, fotoalbumer, scrapbøger 
m.v. Udvalget er nu i gang med at 
finde velegnede billeder, der kan 
understøtte teksten til de forskellige 
indlæg. Vi satser på, at billederne i 
det nye skrift, så vidt muligt, ikke 
har været anvendt i tidligere skrifter. 
Ligeledes er det vores hensigt at 
gennemgå Idrætsarkivet med henb-
lik på at finde nyt spændende stof til 
belysning af klubhistorien. 
Vi er stadig indstillet på, at modtage 
inspiration fra medlemmer med gode 
historier, tekster og fotografier. Kon-
takt os, hvis I har noget i tankerne 
vedrørende klubhistorien. Har I 
spørgsmål - så kontakt os - ellers hen-
vises til uddelte skriftlige instruks 
samt materialet i reolen i klublokalet.

Afmærkning	
nord	om
Egholm

Af John Fjeldsted Larsen

Afmærkningen nord om Egholm til 
Ryå er nu udlagt, så det er igen sikkert

at besejle farvandet - også for både 
uden ekkolod.
Som sidste år er der afmærket med en 
blanding af blåser og bundgarnspæle.
Pælene er mere stabile overfor strøm 
end blåserne.
Hele den første del af ruten er afmær-
ket med bundgarnspæle med orange
flag. Disse 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 pæle og blåser er sat som bag-
bordsafmærkninger - man skal derfor 
altid placere sig øst for afmærkningen 
og i en afstand på 5 - 10 m.
Vær specielt opmærksom ud for post-
broen, hvor spidserne af de knækkede
pæle ofte ligger lige under vandover-
fladen.

GAR	
love

På	generalforsamlingen	i	
februar	blev	GAR`s	love	

revideret.	

Der	er	ændringer	i		paragraf	
11,	12	og	13.	

De	følgende	to	sider	inde-
holder	GAR’s	reviderede	love.

Gem	bladet	eller	
klip	siderne	ud.
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 § 1.
Foreningens navn er GAR (Gamle 
Aalborg Roere). Stiftet 3. juni 1935.

§ 2.
Foreningens formål er at dels at være 
bindeled mellem Aalborg Roklubs 
ældre medlemmer og derved bevare 
interessen for denne og dels at støtte 
roklubben økonomisk og på anden 
måde.

§ 3.
Som medlemmer kan optages ethvert 
medlem eller tidligere medlem af Aal-
borg Roklub. Eller aktive mandlige 
medlemmer af andre danske roklub-
ber.

Anmodning om optagelse sker til 
bestyrelsen, som inden 14 dage afgør, 
om vedkommende kan optages. 
Bestyrelsens afgørelse kan af vedk-
ommende ankes til førstkommende 
ordinære generalforsamling.

Medlemmer, hvis tilstedeværelse 
indenfor foreningen anses for uøn-
sket, kan af bestyrelsen ekskluderes 
med appelret til næste ordinære gen-
eralforsamling.

§ 4.
Kontingent fastsættes hvert år på 
den ordinære generalforsamling. 
Medlemmer, der en måned efter for-
faldsdag ikke efter skriftligt varsel 
berigtiger kontingentet, slettes og kan 
først genoptages, når gælden er betalt. 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til 
bestyrelsen inden 31. december.

§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 
4 medlemmer, bestående af formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. 
Formanden vælges direkte af gener-
alforsamlingen, i øvrigt konstituerer 
bestyrelsen sig selv. Et bestyrelses-
medlem kan normalt kun vælges for 
to perioder. Ved vakance supplerer 
bestyrelsen sig til næste ordinære gen-
eralforsamling.

I bestyrelsen kan ikke indvælges 
noget medlem af Aalborg Roklubs 
bestyrelse.

§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens 
højeste myndighed, og den alene kan 
træffe beslutninger om anvendelse af 
foreningen midler bortset fra almind-
elige udgifter.

Ordinær generalforsamling afhol-
des i forbindelse med en spisning 
hvert år inden udgangen af februar 
og indkaldes med 14 dages varsel 
enten skriftligt eller ved avertering i 
Aalborg Roklubs medlemsblad. På 
generalforsamlingen skal følgende 
dagsorden behandles:

 1. Formanden aflægger beretning.
 2. Kassereren fremlægger det 
  reviderede regnskab.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af 2 revisorer.
 6. Eventuelt.

‘s	LOVE
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Eventuelle forslag skal være bestyr-
elsen i hænde 8 dage før generalfors-
amlingen.

Ekstraordinær generalforsamling 
kan med 8 dages varsel indkaldes, 
når bestyrelsen findes det fornødent, 
eller når mindst en tredjedel af med-
lemmerne giver skriftligt begæring 
herom.

§ 7.
Til en jubilæumsfond opkræves hvert 
år et beløb pr medlem. Beløbet fast-
sættes af generalforsamlingen. Heru-
dover tilføres fonden foreningens 
indtægter fra renter og udbytte af 
foreningens samlede formue. Fon-
dens midler anvendes efter bestyr-
elsens skøn. 

§ 8.
Generalforsamlingens beslutninger 
afgøres ved almindelig stemmeflertal 
og ved personlig stemmeafgivning. 
Skriftlig afstemning foretages når 1 
medlem fremsætter ønske herom.

§9.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10.
Hvert år skal afholdes mindst 2 selsk-
abelige sammenkomster, hvoraf den 
ene skal være med damer. Desuden 
kan bestyrelsen afholde yderligere 
arrangementer. Ved den årlige Candle 
light dinner kan inviteres enker efter 
afdøde GAR medlemmer.

§ 11.
Foreningens emblem skal købes hos 
kassereren. Det må kun bæres af 
medlemmer. Emblemet skal bæres 
ved foreningens sammenkomster 

og møder; den, der undlader dette, 
idømmes en bod som fastsættes af 
bestyrelsen.

§ 12.
Bestyrelsesmøder indkaldes af for-
manden eller på begæring af 2 bestyr-
elsesmedlemmer med angivelse af 
dagsorden. Ved stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende.

§ 13.
Foreningen kan kun ophæves, når 
2 generalforsamlinger, der afholdes 
med mindst 14 dages mellemrum, 
vedtager en enslydende beslutning 
herom med mindst ¾ af de afgivne 
stemmer. Foreningens midler tilfalder 
da Aalborg Roklub.

 Aalborg i april 1964
 Revideret i februar 2011
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JAZZ/ROCK  VED FJORDEN
ved	Søsportsvej	/	Jernbanebroen

den	4.	Juni	2011	Kl.	12:00

Lions	&	Roklubben	afholder	”	Jazz/Rock	ved	Fjorden	”	den	4.	Juni	2011	
Overskuddet	går	ubeskåret	til	Kræftafdeling	D1	på	Aalborg	sygehus	syd.

PROGRAM
	 12:00	 Søren	Lundbye	Trio	
	 13:30	 All	That	DJazz	
	 15:00	 Rockmaskinen	med	Malthe	og	de	andre

	Kom	og	støt	dette	fine	arrangement		
-	der	vil	være	både	vådt	og	tørt	til	ganen..

Deltag	i	Lotteri	med	spændende	og	gode	præmier...

FRI ENTRÉ …

Vi søger Sponsorer 

–	se	herunder	for	de	to	typer	sponsorat:

Fri	Entré	samt	adgang	i	VIP	området	for	4	eller	10	Personer	til	Koncerten	
inkl.	Picknic	kurv	med	Italienske	specialiteter	samt	en	flaske	Rød	&	Hvidvin.	

PRIS:
1 )		4	personers	Sponsorat	-		bestående	af	Picknic	Kurv.	Indeholder		
	 Italienske	specialiteter	rød	og	hvidvin.	Leveres	af	Carlo		(Il	Molino).
	 Kr. 2.500,-

2 )	 10	personers	Sponsorat	-		bestående	af	Picknic	Kurv.	Indeholder		
	 Italienske	specialiteter	rød	og	hvidvin.	Leveres	af	Carlo		(Il	Molino).
	 Kr. 5.000,-

BELØBET	OVERFØRES	TIL	LIONS	KONTO	#		REG:	1551	KONTO	:	3694325289	
VIGITGT:	Der	bedes	anført	på	overførelsen:		
Jazz	ved	fjorden	–	samt	Navn	/	Firmanavn
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Holger	Heilesen
Aalborg Roklubs medlem nr. 1 Holger 
Heilesen døde den 4. marts 89 år 
gammel. 

Et aktivt og begivenhedsrigt liv er til 
ende. Holger er opvokset i Brovst, 
blev arkitekt og var en årrække ansat 
på Aalborg Værft A/S. Han startede 
derefter egen virksomhed - DANSK 
BOLIGSTÅL A/S - Søvangen 17 i Nør-
resundby, der udviklede sig godt og 
beskæftigede sig med apteringsop-
gaver bl.a. for Marinen og Værftet 
m.fl.

 Holger Heilesen blev medlem af Aal-
borg Roklub i 1947 og forblev medlem 
til sin død selv om helbredet ikke 
tillod morgenroning på Limfjorden de 
sidste år. Roklubben var hans halve liv 
og han var et skattet medlem af Admi-

ralsholdet. Ankom hver morgen i sin 
Peugeot sammen med Poul Jørgensen, 
som han hentede til den daglige rotur.
Efter mere end 60 års medlemskab af 
Aalborg Roklub har Heilesen vel roet i 
alt omkring 25.000 km. Vel noget 
af en præstation - og mange tildra-
gelser, begivenheder og hændelser er 
det blevet til. Men venskabet mellem 
Holger Heilesen og Niels Peter Ris-
gaard huskes sikkert af mange - altid 
god for en humoristisk ide eller 
begivenhed. Drillerier i bedste roklub-
stil mestrede de. Men altid parate til 
at give en hånd med når der var en 
opgave.
 
En enkelt hændelse skal fremhæves. 
Ved en festlig lejlighed blev en ret 
bestemt. D`herrer Holger Heilesen og 
Niels Peter var ikke enig: “ Så vil vi 
hellere have Semuljevælling “. Festen 
kom, men en kvik formand (John 
Terp) tog dem på ordet. I et hjørne 
var der dækket op til to og serveret 
Semuljevælling. De fortrak ikke en 
mine, men nød deres anretning med 
værdighed og behørig respekt. Altid 
parat til en spøg.
 
At ro sammen med Holger Heilesen 
var en god og dejlig oplevelse. Jeg 
husker en tur til Gjøl i en toer med 
Holger. En tur gemt dybt i erindrin-
gen.
 
En god ven og morgenroer er ikke 
mere. Vore tanker går i dag til Bodil 
og børnene.
Ære være Holgers minde.
 
H. Tromholt Christensen 

MINDEORD: 

De tre rosvende: Poul Jørgensen, Holger Heile-
sen og Niels Peter Risgaard klar med morgenens 
opstrammer.
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Runde
fødselsdage
Af Redaktionen

Klubben og redaktionen onsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til 
nedennævnte medlemmer:
Aage Vest Petersen fylder 60 år 
fredag 3. juni.
Simon Lyngshede fylder 30 år 
fredag 10.juni
Flemming Geert Fuusager fylder 50 år 
onsdag 27. juli
Frederik Robert Hansen fylder 50 år 
torsdag 28. juli
Søren Borgstrøm - Hansen 
fylder 60 år søndag 7. august.

EFTER-
LYSNING
Af Anders Ørum

Er der medlemmer, 
der har set eller er i besiddelse af 
en filmspole i metalæske? Filmspo-
len indeholder optagelser fra 1968 i 
forbindelse med en aktion for Red 
Barnet (det er forkortelsen for denne 
aktion, der har lagt navn til RB 68).
Er der i øvrigt medlemmer, som ligger 
inde med ældre filmoptagelser (super 
8 eller 16 mm.)? 
Og til sidst: Er der medlemmer, der har 
udstyr til eller mulighed for at over-
spille film til et elektronisk format? 
Bestyrelsen er meget interesseret i at 
få svar på disse spørgsmål.

Skal formanden se sådan ud til næste generalfors-
amling ..?                                                     Foto: Privat

Nyhedsbrev
Af Jens Brandt

Aalborg Kommune vil nu forsøge at 
leve regeringens forsøg med at få flere 
kvindelige ledere ind i bestyrelserne.
Da Aalborg altid har været kendt 
for at være en af Danmarks førende 
sportsklubber, har borgmesteren 
besluttet at alle idrætsforeninger i Aal-
borg, der modtager tilskud fra kom-
munen, skal have mindst en kvindelig 
leder i bestyrelsen.

De betyder at vi i Aalborg Roklub skal 
have udskiftet en af posterne i bestyr-
elsen med en kvindelig leder, inden 
udgangen af året.

Udsendt på vegne af bestyrelsen
af: A.P.Nar
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Klink
Af Vagn Thidemann

Vi har noget, vi skal have 
klinket! Vi har ”Langer”! 
”Langer” er som alle tra-
ditionelle inriggere af træ 
klinkbygget, hvilket vil 
sige, at bordene er lagt 
uden på hinanden og 
samlet med klinker som 
et vikingeskib. ”Langer” er kobberk-
linket, samlet med små kobbersøm 
med tilhørende skiver, som så er 
nittet på. ”Langer” er meget gammel, 
men ”Langer er meget velholdt, og  
”Langer” er meget velslebet gennem 
tiderne. Og indvendig , især i bunden 
indvendig,  er ”Langer” så velslebet, 
at der ikke er megen top tilbage af 
klinken, så skiverne ikke holder nok. 
”Langer” er utæt!

Allan er ekspert i at udskifte klinker i 
ældre inriggere, og han har haft fingre i 
de fleste af dameroklubbens inriggere, 
så ham koblede vi uden problemer på 
”Langer” med både specialværktøj, 
kobbersøm og skiver. Hurtigt stod det 
os klart, at vi ikke kunne leve af dam-
eroklubbens materialer i det omfang, 
der her var tale om, så vi anskaffede 
/ fremstillede eget værktøj og gik på 
jagt efter kobbersøm og skiver. Let 
nok, tænker man: Man henvender sig 
til fagfolk, og kontakt blev etableret 
til Grejsdalens  Inriggerværft. Men 
nej! Kobbersøm og skiver?! Det er der 
ingen, der har! Det bruges ikke mere! 
Nu LIMER man bådene!  Det viser sig, 
at bådebygger Lars Jungdal dog alli-
gevel kan fremskaffe en lille håndfuld 

søm og skiver 
fra gemmerne 
- man smider 
ikke gode 
ting ud - så vi 
er godt hjul-
pet. Men det 
er ikke til at skaffe flere! Sidst, han 
skulle have søm og skiver, måtte han 
importere 1 kg. fra England sammen 
med to andre bådebyggere, og behold-
ningen er faktisk sluppet op nu. Og 
det kostede en formue ifor kobber og 
fragt.  ”Intet problem!” hører man sig 
selv sige i telefonen:

”Vi skaffer et nyt lager af søm og 
skiver, så der er nok til andre, som 
måtte mangle, og betalingen sker i 
disse naturalier, så andre også kan 
henvende sig til Grejsdalens Inrig-
gerværft og få hjælp. Midtengland 
er fyldt med store, gamle lagerhaller 
med hylder fra gulv til loft, hvor der 
findes reservedele til alt, der er frem-
stillet siden første verdenskrig! Og vi 
har Hyhne! Der er godt at have Hyne. 
Hyhne besøger jævnligt en datter, 
som bor i England, og når Hyhne har 
besøgt hende, har han altid whisky 
med hjem, og det er også godt! Så: 
Hyhne skaffer kobbersøm og skiver, 

Jørgen Hyhne 
Petersen
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naturligvis! Næste gang, Hyhne 
kommer hjem fra England, har han 
søm og skiver med til alle!”
Forelagt problemet virkede Hyhne 
ikke begejstret! Virkeligheden er ikke 
let, og man er ikke så mobil, som 
man har været, men måske datterens 
svigerforældre….
Naturligvis vil det da være en posi-
tiv  oplevelse for Hyhne at have et 
mål med turen, at få mulighed for at 
se dele af England, som kun er for-
beholdt lokale fagfolk: lagerhallerne! 
Hyhne er et venligt menneske, og han 
drager til England med åbent sind. Og 
han kommer (naturligvis ) hjem med 
kobbersøm og skiver! 

Han fortæller om sin odyssé:
Tak for i morges - det var min første tur 
på vandet i år, og det var en god tur. Du 
skal lige have lidt baggrund for kobber-
sømhistorien.
Jeg forelagde klubbens nitteproblem for 
Jane and Robin Willsmore (min dat-
ters engelske svigerforældre), der bor i 
Harrow-on-the-Hill, der er mest kendt 
for drengeskolen Harrow School, hvor 
bl.a. Churchild gik i slutningen af 1800-
tallet.
Næppe havde Jane and Robin hørt om 
problemet, før de tog hjem og begyndte 
at søge på nettet. De var langt omkring 
f.eks i Scotland, hvor forretningen ville 
have 35 £ for forsendelse.
Men dagen efter ringede de og spurgte 
om jeg ville med til Maldon i Essex, en 
havneby mod Nordsøen, hvor en for-
retning Marinestore havde sømmene. 
Maldon er iøvrigt kendt for sydesalt.
Efter 2½ times kørsel fandt vi både 
butikken på havnen og en pub med en 
god lunch.

Standerhejsning	
-	set	fra	en	frivillig
Af Annemette Lyngshede

I lørdags kunne Aalborg roklub fejre 
standerhejsning nr 125, og mange til-
lykke med det.
Samtidig var det 5 år og dermed 10 
gang, jeg selv og min mand, Simon 
Lyngshede, havde æren af at stå for 
traktementet, pølser med brød og tilbe-
hør, til de mange fremmødte. 
Hvorfor hjælper jeg til?
Min første oplevelse med Aalborg 
Roklub, var ved Aalborg regatta i 2005, 
hvor jeg møder Flemming Due og 
Steen Christiansen, der venligt tager i 
mod mig og byder på kaffe, imens 8’er 
holdet er ved at gøre klar til start. 
Til standerhejsningen i 2006, fik Simon 
køkkentjansen igen, og da jeg synes det 
lød hyggeligt, sådan at bruge en lørdag 
sammen med en masse mennesker, der 
glædede sig til at komme på vandet 
igen efter en lang vinter, tilbød jeg 
min hjælp, som den daværende Aal-
borg Roklub’s bestyrrelse gladeligt tog 
imod.
Trods for et par enkelte bemærkninger 
om, at pølserne er kolde, når de 
kommer på bordet, eller kogningen 
af pølserne ikke går hurtigt nok, er 
jeg stadig glad for at kunne hjælpe til, 
fordi langt de fleste er virkelig glade 
for den indsats jeg lægger for dagen, 
uanset det er ved standerhejsningen 
- og strygningen, frokost til roskolen 
eller kaffe og madder til dommerne 
ved Aalborg regattaen. 
Derfor er fornøjelsen helt på min side, 
når jeg siger, tak for den venlige behan-
dling de sidste 5 år og om ikke andet, 
ses vi til standerstrygningen 2011. 

Læserbrev:
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g at de herrer Poul Jørgensen, Hr. 
Heilesen og N.P Risgård i fortiden gik 
under navnet “ Det hvide undertøjs 
klub “. 
g at redaktionen fejlagtigt har troet, at 
eksempelvis N.P. Risgaard anvendte 
hvid Hammerthor. Men Povl Wendt 
har belært os om, at N.P.R. ikke bar 
noget så simpelt som Hammerthor. 
Nej - nej. Dette kvalitetsmenneske var 
altid iklædt silkeundertøj. Om som-
meren en kort klædelig model med 
korte ben, og om vinteren en fantas-
tisk velformet model med lange ben.
 
g at efter et halv års brug af den lange 
model, kom Pottemesteren uskyldigt 
til at spørge, om de aldrig blev vasket, 
hvilket foranledigede Hr. Risgård til 
næste lørdag at medbringe et ekstra 
par, så Pottemesteren ved selvsyn 
kunne se, at der var indkøbt ekstraud-
styr. Som de tre herrer altid belærte 
de yngre roere: Der må være orden i 
tingene.

g at sko, der befandt sig ovenpå ska-
bene i omklædningsrummet på store 
rengøringsdag blev placeret i sorte 
plastiksække, der står til højre for ind-
gangsdøren til omklædningsrummet. 
Fik du ikke fjernet dine sko fra skabet 
i tide - så er de sikkert i en af sækkene. 

g at GAR`s daværende festudvalgs 
dispositioner havde bragt GAR på fal-
littens rand. Festudvalget, der bestod 
af Niels Peter Risgaard, Holger Heile-

sen og Poul Jørgensen, havde besluttet 
at GAR`s 50 års jubilæum skulle fejres 
med pomp og pragt. Triumfmarch 
gennem byen med Niels Peter Ris-
gaard i spidsen for Brovst Pigegarde 
fra det gamle rådhus til honnørkajen.  
Færgesejlads fra fra Aalborg til Hals 
tur / retur. Spisning og hornmusik 
ombord i det omfang Thorkild Kri-
stensen kunne holde lysmaskinen 
kørende - sådan - keine hexerei nur 
behändigkeit!

g at da Niels Peter Risgaard, der 
havde sendt kæmperegningen, blev 
konfronteret med den, bad han straks 
sin trofaste sekretær frøken Andersen 
servere Singapore Gin Sling for de 2 
alvorlige herrer fra GAR`s bestyrelse. 
Efter et par af de eksotiske long drinks 
og en kammeratlig samtale endte det 
med, at regningen røg i papirkurven 
og GAR`s økonomiske habitus reddet 
på målstregen.
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Undgå ventetid 
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

www.lassen-eriksen.dk Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg

NØRRESUNDBY BANK · Torvet 4 · Tel. 98 70 33 33
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk

- en ordentlig bank

Vi siger JA til en 
god forretning

... og NEJ til 
tvivlsomme 
projekter
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g at det sker ikke sjældent når der 
er trængsel i baderummet, så går der 
koks i ejerskabet omkring beholderne 
med shampoo. I særlig grad fordi de 
fleste møder frem med Sanex sham-
poo til Fint hår ( Pral). Det kan gå så 
galt, at man møder frem med en helt 
fyldt Sanex og vender hjem med en 
halvtom. Ikke p.g.a. fråds men for-
bytning. Allerværst er det, at man 
helt mister sin shampoo. Det skete for 
Michael Hermansen forleden. Redak-
tionen, der ikke alene føler sig forplig-
tet til at tage sig af de store visioner og 
problemer i klubben, kaster sig også 
begærligt over de mindre. 
Baggrunden for ovennævnte misere 
skyldes ikke ond vilje eller ten-
dens til kleptomani, men viser sig 
at være en aldersbetinget adfærd.  
Seniorene kan ikke huske om de nu 
har haft shampoo med eller ej. Når 
de så efter badet ser en Sanex (til Fint 
hår) så udløser det en betinget refleks 
- og så har vi miseren. 
Bernhard, der har øje for løsningen 
af disse aldersbetingede ændringer i 
adfærd, har fremsat dette konstruk-
tive forslag: Der opsættes en fælles” 
Shampoo-beholder” i baderummet - 
ekstra udgiften må lægges på kontin-
gentet ved lejlighed.

g at Aalborg Roklub samarbejder 
med Lions om arrangement: ”Jazz ved 
fjorden”. 
Reserver derfor lørdag den 4. juni og 
kom og oplev AllThatJazz m/kapel-
mester Ejvind Burholt virkelig få den 
musikalske blæst til at gå frisk over 
Limfjordens vande. Læs nærmere om 
programmet andet steds i bladet. 

g at efter Michael Richter og Co ikke 
blot viser sig på landsdækkende TV 
nu dagligt optræder på de store rekla-
mesøjler ved indfaldsvejene og i byens 
centrum, som levende reklamer for 
energi nord. Denne daglige optræden 
i klubdragten i det offentlige rum har 
gjort dem så attraktive blandt midald-
rende kvinder, at de må færdes i byen 
med skæg og blå briller for dog at få 
lidt fred.

g at ikke mindre end 40 fra GAR 
og GDR deltog i fællesarrangement 
på Food College. Efter rundvisning, 
hvor vi så bageriet, slagterafdelin-
gen, undervisningslokaler m.v. var 
der spisning i restaurationen. De vor-
dende kokke og tjenerelever service-
rede os på bedste vis. Lækkert mad og 
vin ad libitum - succes’en var hjemme. 
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Forsamlingen blev belært om gode 
vaner og bordskik. Endvidere var der 
fællessang og Team Torsdags svar på 
Poul Bundgaard - Erik Myrhøj, der 
havde Ole Kristensen med som kor-
sanger, gav ” Livets glæder ” for fuld 
udblæsning.

g at Bent Bog har fremsendt en ode 
til vor rochef Flemming Due: ”Den 
gamle Bøgh”, Oh lad den stå ! Som 
en af klubbens skriftkloge, drager 
Bent Bog tydeligvis en parallel til H.C. 
Andersens tekst ”Hyldemor”, der 
lyder: 
 Det gamle træ o lad det stå
 indtil det dør af ælde
 Så mange ting det huske på,
 hvad kan det ikke melde.
 Vi så det fuldt med blomster 
 de friske grene hælde.
 Det gamle træ o lad det stå,
 det må I ikke fælde. 
For tiden arbejder Povl Wendt regi-
strering og udredning af vor bådparks 
historie. Bag navnet på de enkelte både 
er der en historie. Enkelte af bådene 
har særlig betydning for os. Det kan 
være en båd man har roet gennem 
mange år og er særlig fortrolig med. 
Der kan være knyttet en særlig histo-
rie til den. Hver gang man kommer i 
bådhallen og ser navnet på stævnen, 
følger der ofte tanker om roture og 
rokammerater i kølvandet. 

Da Bent Bog kom hjem fra vinterfe-
rie og erfarede, at vor klinkbyggede 
single sculler ” Bøgh ” var under udfas-
ning til Gjøl Roklub, råbte han vagt 
i gevær og fremsendte ovennævnte 
ode til rochef Flemming Due. Scul-
leren ” Bøgh ” er noget særligt i Aal-
borg Roklub. For det første er ” Bøgh 
” opkaldt efter Vilhelm Bøgh, arkitek-
ten bag klubhuset som vi kender det i 
dag. For det andet er ” Bøgh ” bygget 
og døbt af berømte bådbygger Elming 
i 1975. Et smukt eksempel på dygtigt 
bådbyggerhåndværk praktiseret i 
Løgstør ved Limfjorden. I en årrække 
kunne man opleve prominente folk 
som arkitekten  og legendariske Poul 
Jørgensen.

g at efter den ’opgradering’ af benæv-
nelserne på bestyrelsesmedlemmerne, 
som en task force for nogle år siden 
indførte, er der stadig enkelte besty-
relsesposter, der bevarer den gamle 
benævnelse, blandt andre forman-
dens. Nu har AR modtaget et brev 
stilet til Aalborg Roklub, Den admi-
nistrerende direktør, og dermed er 
der lagt op til at få formandsposten 
verbalt placeret på et niveau, der mat-
cher de forskellige 
chefers. 

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:
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Søsportsvej 8 . 9000  Aalborg . Tlf.: 9812 6719

e-mail: mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

15. juni 2011
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk



LABELS B

R
et

ur
ad

re
ss

e:
 A

al
bo

rg
 R

ok
lu

b 
. S

øs
po

rt
sv

ej
 8

90
00

 . 
A

al
bo

rg

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


