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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Årets roskole er vel gennemført. Begunstiget 
af godt rovejr kunne den velforberedte stab 
af instruktører sende de nye medlemmer 
på vandet. At disse samtidig fik stor under-
holdning ved samme lejlighed, gjorde ikke 
oplevelsen mindre. Det var netop denne mor-
gen, at Jernbanebroen blev demonteret bl.a. 
ved hjælp af den kolossale, store flydekran 
Samson.
Stor ros til Projekt25 for den gode forbere-
delse og gennemførsel af roskolen. Til alle vi 
andre – tag godt imod de nye medlemmer – 
og tilbyd endelig at tage dem med på vandet. 
Roskole II finder sted den 12. og 13. maj. 
Her er der stadig ledige pladser. Tag nu fat 
i studie- eller arbejdskammerater, familie el-
ler venner og tag dem med i klubben. Det er 
en oplagt chance og en god timing og start, 
da de kan få grundig instruktion og komme 
hurtigt på vandet via roskolen.
Ved standerhejsningen søsattes jo fællesron-
ing hver mandag og onsdag – samt SPP-ron-
ing (Sved På Panden) hver tirsdag og tors-
dag. Alle dage kl. 18.00. Tilbuddet er blevet 
godt modtaget og stadig flere kaster sig ud 
i løjerne. Cirka 100 aktive medlemmer har 
taget grundigt hul på sæsonen og har i skriv-
ende stund været på vandet.
Alle motionerer sikkert med henblik på flittig 
deltagelse i de forestående mange arrange-
menter, hvor AR meget gerne skulle være en 
af de kilometerslugende roklubber. 
Medio juni render ”Vi ror Danmark Rundt” 
af stabelen. Arrangementet løber fredag – 
søndag. Så mange roere som muligt skal ro 
så mange kilometer som muligt. Arrangør-
erne håber og forventer at deltagelsen slår 
nye rekorder landet over, hvilket er ensbe-
tydende med flere end 116 roklubber ! Blandt 
de roklubber, der ror længst, trækkes lod om 
en robåd ! 
Ugen inden nævnte arrangement får Aalborg 
Regattaen 2012 premiere. Der er tale om en 

maritim familiebegivenhed, der i løbet af 
de tre dages varighed vil byde på musikalsk 
underholdning, gøgl, et væld af vandaktiv-
iteter, et legeland for børn og kulinariske 
oplevelser. Aalborg Regatta er blevet til på 
initiativ af Aalborg Waterfront - en forening 
der blandt andet består af Aalborg Havn, Ut-
zon Center, LOA og som støttes af en række 
erhvervssponsorerer herunder Jyske Bank. 
Aalborg Events er ansvarlig arrangør. Det er 
planen, at Aalborg Regatta vender tilbage i 
2013 og 2014, men holder pause i 2015, hvor 
The Tall Ships Races igen gæster Aalborg. 
Alle søsportsforeninger er inviteret til dette 
store ”event”, der finder sted omkring havne-
fronten i Aalborg. Aalborgs 3 roklubber arbe-
jder sammen om konvojroning, ergometert-
est m.m. 
Endelig er der mulighed for en spændende 
rotur i weekenden den 2. og 3. juni, hvor 
årets Løvspringstur finder sted – med 
udgangspunkt i Frederikshavn Roklub. Så-
fremt vejret tillader det sættes kursen mod 
Hirsholmene.
Alle arrangementer er nærmere beskrevet på 
vores hjemmeside.
Vi håber vejrguderne er med os til alle ar-
rangementerne, så der kan blive roet mange 
kilometer.
Som det fremgår af ovenstående er der rigtig 
god grund til at holde øje med aktiviteterne 
via vores hjemmeside – samt de mails, der 
udsendes til medlemmerne.

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

FORSIDE: 
Havde bestyrelsen rekvireret forstær-
kning af hejseværket på “Smedens 
Kran”? Nej - den 75 m høje flydekran 
“Samson” skulle fjerne den 400 t 
tunge kontravægt og den beska-
digede broklap efter påsejlingen af 
Jernbroen.      Foto: Niels Østergaard 
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Orientering fra 
rochefen
 
 Af Flemming Due

Vedr. tidligere AR medlem 
Olav Dahlgaard 
Hvis Olav og hans mandskab gør sig 
gældende i 4x i Luzern i maj måned, d.v.s. 
han og holdet opnår mindst en 2. plads i fi-
nalen (20 - 23 maj) har de med stor sansyn-
lighed sikret sig deltagelse ved kommende 
OL.
Undertegnede har i skrivende stund rettet en 
henvendelse til forbundet om muligheden 
for, at lave en tur derned. Der er i alt 6 danske 
hold som ror om de sidste OL-billetter. Hen-
vendelsen skete for ca. 1 mdr. siden. Har i 
mellemtiden rykket for svar. Der var her tale 
om evt. muligheden for en fælles bustur med 
andre klubber samt bolig tæt på ro-stadion.

 
Aktuelt fra kap-afdelingen
På kaproningsfronten, har vores senior 8+ 
for lang tid siden taget de første tag. Her er 
målsætningen at sæsonen skal ende med at 
gennemføre Copenhagen Harbour Race.
Planen vedr. grand prix roning er, at vi i 
første omgang forsøger med 2 stk. 4 grand 
prix hold. Dette ud fra, at jeg ikke som an-
dre år vil mangle enkelte deltagere. Jeg vil i 
år satse på, at holde de nye og “unge” på de 
samme hold. Håber dog, at det kan ende med 
8 grand prix. Hertil kræves mindst træning 2 
gange pr. uge, gerne mere. Alle er velkomne, 
men det kræver en aktiv deltagelse at være 
med.
Grand prix, strækker sig over 3 regattaer 
i henholdsvis, juni (Maribo), august (Bra-
brand) og september (Bagsværd). Sidste er 
samme weekend som DM. Her bliver der 
god mulighed for, at se roning på et højere 
niveau.
Vedr. scullerinstruktion, så satser jeg på un-
dervisning i juni og august mdr. Læs andet-
steds i bladet.

AKTIVITETS-
KALENDER:
Hver mandag og onsdag kl18.00: 
fællesroning for alle, vi mødes roklar 
i bådehallen senest 18:00, og ror ca 
2 timer.

Hver tirsdag og torsdag kl 18.00:
SPP-roning - For de der vil have 
“Sved På Panden” og pulsen op. Vi 
ror ca 2 timer. Læs mere på hjem-
mesiden om ide og indhold.

 12.-13. Roskole
 29. (og evt. 30. maj) Introduk  
  tion til outrigger - primært   
  for nye medlemmer.

2.-3. Løvspringstur for Nordjysk Ro-  
  netværk arrangeres af Frede-  
  rikshavn og Sæby Roklub.
 5.  Team Torsdag: Grundlovstur 
  til Ryå.
15.-17. ny Aalborg Regatta finder   
  sted omkring Aalborgs Havne  
  front.
 17.  09:00-16:00 Styrmandskursus 
22.-24. Klubarrangementer i forbin  
  delse med DFfRs jubilæumsar  
  rangement “Vi ror Danmark   
  Rundt”.
23. Kaninlangtur, vi kommer hjem,   
  så vi kan deltage i klubbens   
  Sankthansaften.

19. Team Torsdag tur til Hesteskoen
25. Fødselsdagsfrokost

. 

MAJ:

JUNI:

AUGUST:

Flere oplysninger på opslagstavlen 
og www.aalborgroklub.dk
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En spændende 
aften på 
PolitigårdenAf Anders Ørom

Tirsdag den 6. marts kort før klokken 19 
strømmede medlemmer, mange med ægte-
fælle og nogle med et barn eller to, gennem 
Politigårdens forhal og blev guidet op på 
femte sal af rochefen, der var reglementeret 
påklædt til den kommende nattevagt – med 
pistol og peberspray i bæltet.  
I dette store lokale på femte sal var der 
dækket op med hele den enkelte betjents uds-
tyr på hovedbordet. Lidt mere tilbagetrukket 
stod der en rullevogn med kaffe og kage. Vi 
56 deltagere blev budt velkommen af poli-
tikommissær Per Vagn Nielsen og af Flem-
ming, der som bekendt er politiassistent og 
arbejder som gruppefører, indsatsleder og i 
hundepatruljen. Det sidstnævnte fik vi en 
meget vellykket demonstration af.  
Per Vagn Nielsen startede med – ud fra et 
organisationsdiagram – at tale om Nordjyl-
lands Politi, der blandt de omkring 800 me-
darbejdere tæller ca. 650 politiuddannede. 
Politikredsen har to strenge ud over poli-
tisektoren, som det handlede om, nemlig an-
klagemyndigheden og administrationsdelen. 
Politisektoren er ligeledes tredelt i central 
efterforskning, lokalpoliti og beredskab. 
Per Vagn Nielsens kommentar til organisa-
tionsplanen var, at: ”Det er Elsemette, der 
bestemmer det hele.” Et udsagn, der dog blev 
modificeret i løbet af aftenen. 
Efter politikommissærens indledning om 
organisationen, spurgte Flemming ham: 
”Hvem er du egentligt?” Denne diskrete 
måde at gøre Per Vagn Nielsen opmærk-

som på, at han i sin iver ikke havde fået 
præsenteret sig selv, var et godt udtryk for 
den muntre og humoristiske omgangstone, vi 
oplevede aftenen igennem. Per Vagn Nielsen 
besvarede spørgsmålet ved at fortælle lev-
ende om sin karriere fra tiden på politiskolen 
i København over arbejde i kriminalpolitiet, 
som indsatsleder og frem til det nuværende 
arbejde som vagtchef. Hele dette karrierefor-
løb blev sat i relief af Flemming, der omtalte 
vagtchefen som en af de nye. Flemming er 
nemlig startet året før ham på politiskolen og 
er kommet tidligere til Aalborg. 
Præsentationen af organisationen og det, 
Per Vagn Nielsen og Flemming fortalte om 
sig selv, supplerede hinanden godt og gav 
anledning til flere spørgsmål, af hvilke jeg 
blot vil nævne et:
”Hvilke konsekvenser har politireformen 
haft?” Svaret fra de to i uniform var, at der 
havde været store problemer i starten, at der 
er kommet en højere grad af topstyring og at 
reformen nu – efter 4½ år – er ved at være 
funktionel. Flemming fortalte, at han havde 
bidt mærke i, hvad en oplægsholder sagde 
på et kursus om reformen: Man kan vælge 
imellem at gå og være utilfreds i syv-otte år 
eller man kan indstille sig på reformens nye 
betingelser.

Hvad en politimand 
har brug for
Næste punkt på programmet var en dem-
onstration af den enkelte betjents udstyr. 

Foto: Hans Worm



6 AALBORG ROKLUB

Det ’klassiske’ udstyr som knippel, pistol 
og maskinpistol blev sendt rundt med en 
bemærkning om, at pistolerne altid er skarp-
ladte og ikke kræver afsikring før skud. Der 
blev ikke pillet ved aftrækkeren og sigteko-
rnet blev tjekket mod punkter på væggene. 
Flemming demonstrerede pebersprayens 
rækkevidde, der (for mig) er overraskende 
mange meter. Der kan præcisionssprayes 
med den. Vi kunne slappe af, da vi fik at vide, 
at Flemming brugte en peberfri demonstra-
tionsmodel. 
Støvlerne er både sikkerhedsstøvler og med 
særlige såler, som ikke kan perforeres af par-
tisansøm og andre skarpe genstande. 
I fjernsynet ser man jævnligt betjente i den 
type uniform, der ligner en kedeldragt. Per 
Vagn Nielsen demonstrerede, hvad der 
er indsynet i kedeldragten samt den lette 
”rustning”, der bæres inde under den. Når 
en betjent er iført ”kedeldragt”, hjelm og vi-
sir er han eller hun effektivt beskyttet mod 
slag. Der blev stillet et par spørgsmål om 
plexiglasskjolde og demonstrationer. Svar-
ene var meget oplysende: I forhold til brugen 
af skjolde har beskyttelsesdragterne et par 
fordele, skjoldene er svære at holde og derfor 
ikke effektive mod stenkast, og betjenten har 
begge hænder frie. 
Der er lavet en ny strategi for håndtering af 
demonstrationer. I stedet for massive mure 
af skjolddækkede betjente går de nu ved 
siden af demonstranterne og taler med dem 
på begge sider af demonstrationstoget. Og, 
som Per Vagn sagde, det er svært at angribe 
en betjent, man lige har snakket med. Bilerne 

holdes i baggrunden i side- og parallelgader. 
Ofte kun bemandet med enkelt betjent eller 
to. Behandlingen af demonstranterne under 
COP15 i København blev naturligvis disku-
teret i denne sammenhæng. De burde være 
sat på isolerende underlag, var vurderingen.  
I denne forbindelse kom vi til at snakke 
om politiets brug af magtmidler kontra dia-
log. Flemmings holdning er, at selvfølgelig 
er dialogen, (som ledelsen fokuserer på), 
væsentlig; men politiet skal ikke afstå fra at 
bruge magtmidlerne, når det er nødvendigt. 
På et spørgsmål om de to politifolk har brugt 
pistolen var svaret ja. Lidt mere herom sidst 
i artiklen. 
Rundvisning gennem vagtcentral, detention 
og politihistorisk museum m.m.
Efter præsentationen strømmede vi ned ad 
trapperne til centralnervesystemet i polit-
istrengen: Servicecentret og vagtcentralen, 
samt afhøringslokalerne, detentionen og 
venterummene. Flemming og Per Vagn, er-
farne gruppeførere i anden sammenhæng, 
tog hver sin gruppe. Vejen gik også forbi det 
lille politihistoriske museum, som lige skal 
have et par ord med på vejen. Mellem mon-
trene med beslaglagte hjemmelavede våben 
står der to vægterfigurer, der kaster et histor-
isk tilbageblik til tiden før 1863. Flemming 
havde, som nævnt, fortalt, at han skulle på 
nattevagt, og vi var på vej for at se detentio-
nen, så i den sammenhæng vil jeg lige citere 
lidt fra vægterens instruks: ”Naar en Vægter, 
efterat Klokken er slagen Ni, nogen antræffer 
paa Gaden, da skal han ham lede til sit Her-
berg, men har han ikke Herberg, da skal 
han stille Borgen, eller og sættes i Stadens 
Arresthus indtil om Morgenen, og skal han 
da gjøre Regnskab for sig, hvorfor han gik 
saa sildig paa Gaden.” (Klokken var allerede 
godt på vej til 9.)
Samlingen af hjemmelavede våben er lettere 
skræmmende. Store slagvåben og stikvåben, 
herunder knive i daggertstørrelse, morgen-
stjerner (som et à propos til vægteren), kraft-
ige knojern, blandt andre et med indsvejset 
foldekniv.  
I servicecentret og vagtcentralen oplevede 

Glimt fra vagtcentralen...
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vi den samme gode kollegiale stemning 
som oppe på femte sal. Skift mellem meget 
rosende og modificerende ironiske bemær-
kninger prægede den uformelle side af 
kommunikationen. Vi fik demonstreret det 
elektroniske kort, hvor blandt andet alle poli-
tikredsens biler er markeret med deres posi-
tioner og med angivelse af, om de er på en 
opgave. Og vi så skærmene, der viser hjørnet 
af Bispensgade og Jomfru Ane Gade samt 
området i og omkring tunnelen. Begge steder 
var der ganske roligt. Det samme gjaldt de-
tentionsrummene, som er overvågede. 

Tyson
Tyson er navnet på Flemmings 10½ år gamle 
politihund, som efter en kort indføring i hun-
depatruljernes funktioner blev sat på typiske 
opgaver.  Hundepatruljerne har dels opgaver 
i beredskabet, dels kan de tilkaldes for at 
assistere andre patruljer, dels har de bev-
ogtningsopgaver. 
Det, Flemming og Tyson skulle demonstrere, 
var sporsøgning og indirekte søgning efter 
gerningsmand. Tyson fik fire opgaver, nemlig 
at spore et patronhylster, en blodplet, et ciga-
retskod (der jo har DNA spor) og en pistol. 
Opgaverne blev løst efter bogen, tror jeg man 
kan sige. I tilknytning til denne demonstra-
tion så vi lokalet, hvor fingeraftryk og DNA 
spor behandles. Vi fik også demonstreret et 
ret enkelt udstyr til at tage DNA spor. Uds-
tyret kan den enkelte betjent have i lommen. 
Vægteren sang for længe siden: ”Nu skrider 
Natten sorte,/ Og Dagen stunder til;/ Gud , 
lad dem blive borte,/ Som os bedrøve vil! ” 
Flemmings nattevagt gik ikke uden røverier. 
Men Tyson fandt to gerningsmænd på flugt 
efter et indbrud.

En episode på Bynkevej 
i Aalborg
Vi vendte tilbage til femte sal, kaffe, kage 
og Per Vagn Nielsens fortælling om en epi-
sode på Bynkevej for nogle år siden.  Et par 
betjente var ude for at hente en psykisk syg 
ung mand, der skulle tvangsindlægges. Man-
den havde en større våbensamling, blandt 
andet flere kraftige flitsbuer. På grund af den 
bevæbnede mands truende adfærd blev den 

gruppe, som Per Vagn var indsatsleder for, 
tilkaldt. I mellemtiden var manden løbet ud 
med bue og pilekogger på ryggen. Manden 
bevægede sig frem med pil på buen og sigt-
ede på Per Vagn, der stillede sig bag en smal 
søjle. Per Vagn blev beskudt, pilen strejfede 
hans uniform. Inden manden fik sat den 
næste pil i buen, løb Per hen til ham, de kom 
i nærkamp, Per blev stukket gennem skulder-
en og en anden betjent fik skåret en del af ar-
men op. Det udløste to pistolskud mod man-
den. Efterspillet var at de to sårede betjente 
og den unge mand blev kørt på sygehuset. 
Betjentene var så hårdt medtagne, at de blev 
lagt i respirator efter sårbehandlingen. Dette 
lille referat kan på ingen måde gengive den 
dramatiske fortælling, der blev ledsaget af 
positionstegninger på tavlen. 
Fortællingen gav anledning til spørgsmål 
som eksempelvis: Hvordan kan det gå til at 
psykisk syge har en større samling våben 
som flitsbuer, knive og samuraisværd? Og 
senere på vej fra arrangementet: Problemet 
med at de psykisk syge, der er farlige for 
deres omgivelser eller sig selv, bliver udskre-
vet for tidligt.
Ud over disse spørgsmål kom samtalen, der 
strakte sig til efter klokken 10, i høj grad til at 
dreje sig om udsendelser som Station 2 med 
flere og om aalborgensiske erfaringer med 
at have journalister og kamerafolk med på 
patrulje. Ifølge Flemming er det noget, han 
ikke vil gøre igen. 
Alvorlige diskussioner over kaffen. Og Aal-
borg Roklubs store tak til Per Vagn Nielsen 
og Flemming. 

Formand Karsten Holt overækker politibet-
jent og rochef Flemming Due et par gode 
flasker med tak for en spændende aften.
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Af Peter Laubek
Foto: Steen Villadsen

Sjældent har Kong Vinter med regn, sne, is, 
storm og højvande efterladt så meget klæbrigt 
ler, sand og tang i bådhal og på bådpladsen. 
Omkring 50 medlemmer gik jo krig med den 
mangfoldighed af opgaver, der skulle løses. 
Robassin males og klargøres. Berlinmuren 
skulle flyttes, her var det Bjørn og Co, der 
tog den store fysiske udfordring. Alle bådene 
blev kørt ud på bådpladsen under Søren og 
John F.´s ledelse, her blev både og årer spu-
let og klargjort. Mr. Tromholdt førte den store 
græsrive så området omkring gæsteboligen 
er renset for ålegræs og øvrige fremmedele-
menter.
Sammen med en sværm af hjælpere trådte 
spulemester Engen i karakter - fjorden fik ler 
og ålegræs retur - det skete under højtryk.
På 1. salen, hvor dagen startede med AR´s 
morgenkomplet, hvor formanden var tonean-
givende, her trådte drengene fra Team Tors-
dag til m.h.t. rengøring af skuffer og skabe, 
klargøring og servering af sild og frikadeller 
til frokost. Det blev virkeligt et ømt syn, at 
se Hans Futtrup og Pottemesteren i nydelige 
forklæder, ikke mindst at se Lange Finn 
betjene støvkluden imedens han støvede af 
oven på køkkenskabene. Redaktionen har da 
også sendt fotodokumentation til hjemmene 
og har modtaget megen ros fra spindesiden.
En betroet opgave som pudsning af Arvesøl-
vet var i år overdraget til en international 
akademisk trio, nemlig Logan fra New Zea-
land, Mario fra Tjekkoslovakiet og Jeff fra 
Danmark. 
Alle 50 burde nævnes for en fremragende ind-
sats, der bekræfter, at ansvarligheden overfor 
klubben er stor blandt medlemmerne. Ingen 
tvivl om, at vi alle også får en rigtig god social 
oplevelse i samværet med rokammerater når 
bestyrelsen kalder sammen til opgaver, som 
skal løses.

Store rengøringsdag 
- en succes!
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Af Peter Laubek
 
Standerhejsningen blev afviklet søndag den 
1. april kl. 10. Tidspunktet faldt i god jord 
hos mange af de gamle medlemmer. Det var 
ligesom i gamle dage!
Vejret var koldt og blæsende, men med sol 
og blå himmel og lidt for koldt til at stå ude 
under hele seancen.
Bestyrelsen viste sig omstillingsparat og 
havde erstattet klubjakken med 
klubdragten og flyttet en del af festlighed-
erne ind i en ryddet bådhal.
En veloplagt formand i nyeste træningsdragt 
bød de mange fremmødte roere og pårørende 
velkommen. En særlig velkomst til tidligere 
AR roer Iwan Thorhauge med fru Henny. 
Iwan roede kaninotter tilbage i 1947 med 
bl.a. Freddy Schnoor og Ib Stetter.
Formanden orienterede om roregler i f.m. 
den skadede Jernbanebro og takkede med-
lemmerne for den vellykkede klargøring af 
klubhus og kølhaling af både.
Det blev meddelt, at uddelingen af KM - nåle 

Stander-
hejsning 2012

måtte udsættes. På grund kontingentrestanc-
er og dermed manglende betalingsevne, var 
klubben ikke i stand til at betale sølvsmeden. 
Endvidere måtte restanter fremover bære rød 
træningsdragt m.m.Der bredte sig en undren 
og stilhed i bådhallen.

Formanden kunne dog umiddelbart efter af-
sløre, at der var tale om en APRILSNAR, 
men en forventning om, at restanter hurtigt 
får klaret deres økonomiske mellemværende 
med klubben. 
Følgende kunne modtage:

 Sølvåren:
 Kristian Sloth 1017 km
 Peter Gadegaard 1021 km
 John Nielsen 1038 km
 Tjalfe Poulsen 1090 km
 John Fjeldsted Larsen 1292 km
 Niels Østergaard 1340 km
 Søren Borgstrøm 1378 km
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  Guldåren:
 Steen Christiansen 1683 km
 Allan Pedersen 2684 km

Rostatuetten blev tildelt klubbens tidligere 
kommunikationschef Anders Ørom. 
Hæderen blev tildelt ikke alene for den RO 
-kraft Anders havde præsteret, men ikke 
mindst for den ORD - kraft Anders havde 
brilleret med i forbindelse med besty-
relsesarbejdet. “Aliquam amet est vitae po-
teris loqui de“. Livet er alt for vigtigt til man 
kan tale alvorligt om det!
Jubilæumsredaktionen Steen Villadsen, John 
Terp og undertegnede måtte endnu en gang 
frem i lyset - denne gang for at modtage sig-
nerede eksemplarer af jubilæumsskriftet.
Formanden, der selv sidder i klubbladets 
redaktion, omtalte klubbladets 70 års fød-
selsdag 1. april, der blev fejret ved at Steen 
Villadsen overdryssede det jubilerende klub-
blad med stut - og splitflag.
Formanden kunne endvidere konstatere, at 
undertegnede figurerede som redaktør helt 
tilbage til begyndelsen af 60 erne - måske 
et diskret hint om, klubben ikke fortsat kan 
være tjent med at finansiere ansvarshavendes 
fritidsinteresse.
Så var det tid til standerhejsning.Tjalfe be-
steg klubhusets tag og måtte bogstavelig talt 
“Ud med riven“ for at fange flagsnoren, der 
svævede næsten vandret i den stride blæst. 
Efter en kort kamp med naturkræfterne 
lykkedes det Tjalfe at få lavet et flagknob og 
standeren gik til vejrs som symbol på, at sæ-
son 2012 var i gang. Der blev sunget “Vor 

Stander“ og afsluttet med klubsangen “Vi har 
en splendid roklub“ og endnu en gang måtte 
Thorkild gøre formanden opmærksom på at 
“En to hundred mand“ skal rettes til “En tre 
hundred mand“. Efter at have udbragt et leve 
for AR begav forsamlingen sig op på 1. sal, 
hvor der blev serveret pølser og små 
grønne håndslukkere.
Der blev endvidere slået et slaw for de kom-
mende roaktiviteter. Projekt 25 med roskole 
21. + 22. april samt 12. + 13. maj. Der blev 
anbefalet deltagelse i SPP - Sved På Panden 
arrangementet. Vi ror Danmark Rundt 22. - 
24. juni - AR kan vinde en båd! Endvidere 
blev der agiteret for køb af ny klubdragt, hvor 
selveste formanden Catwalkede som nogen 
professionel blandt de pølsespisende klub-
kammerater.
Det flotte program og de mange fremmødte 
rokammerater lover godt for den kommende 
sæson.
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Af  Søren Borgstrøm

Jeg forespurgte i roblad nr. 3,  2009 redak-
tøren om baggrunden for brug af klubbens 
nuværende logo.  Efter forsøg fra flere 
sider, med forklaringer og bortforklaringer 
om emnet, måtte jeg konstatere, at der ikke 
kunne bringes fuld klarhed over, hvorfor 
dette logo er blevet valgt til AR.  
På en ekspedition til Aswan, fandt jeg for 
nylig, dette symbol fra omkring år 2000 før 
Kristus og straks opstod tanken- kan det være 
den første udgave af klubbens logo? Eller har 
nogle roere fra Aalborg været her før mig. El-
ler..?
Efterfølgende har jeg undersøgt symbolikken 
i korset og fundet efterfølgende beskrivelse 
af korsets symbolik, uden dog at påstå at, der 
er en direkte sammenhæng til det senere op-
ståede Malteserkors.
Malteser- eller Johanitterkors løfternes og 
trofasthedens kors. De otte spidser repræsen-
terer riddernes otte egenskaber: trofasthed; 
generøsitet; fromhed; hæder/ære; hjælpsom-
hed; tapperhed; mod; respekt og omsorg for 
kirken, hvor kirken også forstås som den 
kristne menighed (alle syge og fattige men-
nesker).
Kunne man forestille sig at valget, af Malte-
serkors til klublogo er sket på baggrund af de 

Klubbens 
logo fortsat

værdier som korset symboliserer? Det vides 
som nævnt, ikke med sikkerhed.    
Malteserkorset er opkaldt efter øen Malta, 
hvor malteser-ridderne oprindeligt kom fra. 
Selve ridder-ordenen blev stiftet i Jerusalem 
før korstogenes tid med det formål at oprette 
et hospital, hvor de kunne passe og pleje de 
kristne pilgrimme, der kom til det Hellige 
Land.
Ordenstegn for Malteserridderne og Johan-
itterordenen, hvis skytshelgen er Johannes 
Døberen. Det var bare det - hej!

Indlæggene	
om	klubbens	logo:	
Malteserkorset	fyldte	ofte	medlemsbladet	i	
2009	og	2010.	
Billedet	er	fra	Roblad	nr.	4	2009.
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Efter 95 år har vi igen overtaget magten over De Vestindiske Øer

Som det fremgår af billedet, har robladets udsendte medarbejder Børge Christoffersen, over-
taget jobbet som chairman for The Union Of Virgin Islands.
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FUR-
hytten
Som lovet på 
generalforsam-
lingen er der 
her et link til 
hjemmesiden 
vedr. Fur-hytten.
 http://roning-nord.dk/
 NordjyskKreds/hytten.html

Udlejningen varetages af 
 Tove Christensen, 
 Møllegade 2B, 7800 Skive.
 email tove.chr@live.dk
 telefon 97513451/40314885 

På generalforsamlingen blev lejeprisen æn-
dret til 50 kr. pr person.
På sidste hovedgeneralforsamling i DFfR 
blev der foretaget vedtægtsændringer, der 
resulterede i, at kredsene blev nedlagt, og 
erstattet af netværk. På en efterfølgende ek-
straordinær generalforsamling i Nordjysk 
kreds blev det vedtaget at nedlægge kredsen 
og oprette en ny forening “Fur hytten” til 
varetagelse af  driften.
	 Allan	Pedersen	

Manglende “Blåser” 
nord om Egholm 
For ca. 1 mdr. siden er der fra bestyrelsens 
side gjort forsøg på, at få opsat “Blåserne”, 
nord om Egholm. 
I skrivende stund har vi ikke modtaget infor-
mationer om, at de skulle være lagt ud. 
Derfor må roning nord om Egholm, bero på 
stort kendskab til forholdene på stedet samt 
sund fornuft.
Ved den mindste tvivl, bedes I vende rundt 
eller blive hjemme. 
Vi har jo desværre lidt dårlige erfaringer med 
omh. område. 
 Mvh. Flemming Due, rochef 

Foto	fra	sommertogt	til	Odense	fjord	i	2011.	
Måske	kan	det	inspirere	andre	fra	klubben	til	

et	togt	i	det	fynske.
Foto	fra	venstre:	

Claus	Aasøe	Rasmussen,Erik	Busse,	Lene	
C	Lund(Aalborg	Dameroklub),Jens	Christof-
fersen,	Marcin	Kowalski,	Oluf	Jørgensen,	

Erik	Hassing	Poulsen,Heine	Svarrer,	Jacob	
Eschen,	Aksel	Luther	Jørgensen,	Esben	

Thorning.													Foto:	Esben	H.	Thorning
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Rolangtur Odense 2011
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Tekst og foto:  Niels Østergaard

Så er årets første roskole skudt i gang og vi 
har fået ni nye medlemmer, som allerede 
nu har fået et godt indblik i det at være roer 
og det at udføre et korrekt rotag. I de næste 
uger bliver de yderligere instrueret og kan 
forhåbentlig snart frigives. Roskolen har i år 
valgt at have to roskoler, så vi håber at kunne 
byde velkommen til – i skrivende stund - 
yderligere 5 roere i maj måned. Så alt i alt 
tegner det atter til at roklubben får tilført yn-
gre kræfter.

Der var som sædvanlig en god opbakning til 
klubben roskole. Der var i år 12 instruktører 
som brugte weekenden på at lære de nye at 
ro. Der skal lyde en stor tak for indsatsen til: 
Jens Saxtorp, Ulrik Saxager, Steen Chris-
tiansen, John Nielsen, Peter Gadegård, John 
F. Larsen, Søren Borgstrøm, Kristian Sloth, 
Rasmus Lund, Simon Lyngshede, Henning 
Erhardsen og Niels Østergård. Endvidere 
skal der lyde en stor tak til Bo Essenbæk 
& Co. for en formidabel forplejning under 
hele arrangementet. Det at de nye kaniner 
får en god oplevelse af klubben er guld for 

Roskolen april 2012
-	en	god	oplevelse	rigere
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os. Klubben er unik med det sammenhold 
den viser og det er dejligt at se, at der altid 
er frivillige hænder at trække på. Det giver 
et godt indtryk. 
Hele weekenden summede roklubben af ak-
tivitet og efter weekendens afslutning havde 
alle en god mavefornemmelse af, at de nye 
havde fået et godt indtryk af vores klub. Der 
er sat fotos op af de nye roere og vi håber 
at I vil tage godt imod de nye. Byd velkom-
men til: Lars Peter Funder Larsen, Dimitrios 
Raptis, Karsten Jahn, Jeppe Møllenbach 
Mortensen, Logan Ward, Roman Pliska, 
Daniel Grønbech, Rasmus Borup Fristrup og 
Søren Ramsgaard-Jensen. Vel Roet….

Grafisk produktion
med fokus på miljø

Brochurer, magasiner, foldere og løsblade
Rapporter, bøger, kataloger og forretningspapirer

Print, kopi og variabelt tryk
Plakater, skilte, roll-ups og banner

Design og web-løsninger

LYNGVEJ 5  ·  9000 A ALBORG  ·  TLF. 98 18 98 99  ·  W W W.PRINFOA ALBORG.DK
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Grønlandske hus og
Aalborg Havn
Tekst og foto: Peter Laubek
 
På vore roture ned i havnen tænker vi ofte 
tilbage til dengang, skibene lå som perler på 
en snor fra Cold Stores og ud til Østre Havn, 
og der lå adskillige skibe ved kaj og i dok på 
Aalborg Værft. I dag ser vi kun mindre skibe 

ved kajen umiddelbart øst for Limfjords-
broen på Nørresundbysiden.
Det har derfor længe været et ønske i Team 
Torsdag at opleve Aalborgs Østhavn, hvor 
det meste foregår i dag.
Formand for TT John Terp planlagde der-
for en eventyrlig tur for os. Vi startede i 
Det grønlandske hus på Umanakvej, hvor 
mange af os aldrig har været. John`s datter 
Lise-Lotte Terp, der er formand for huset, 
havde sørget for, at vi fik et grundigt indblik 
i, hvilken betydning huset har for de lokale 
grønlændere. Lederen af huset Jan Thrysøe, 
der i mange år var politibetjent på Grønland 
fortalte fængslende om de mange gøremål og 
oplevelser, han havde haft. Ligeledes fik vi 
en fin gennemgang af udviklingen på Grøn-
land op til i dag. Ingen af os var tvivl om, at 
vi har et stort ansvar overfor Grønland og for 
de grønlændere, der lever i vores by.

Undervejs fik vi lejlighed til at smage chips 
lavet af tørret helleflynder, moskusokse og 
torsk - herligt. Redaktionen kan opfordre til, 
at bladets læsere går ind på Det grønlandske 
hus´s hjemmeside og ser de mange mulig-
heder, huset byder på.
 Efter besøget på Umanakvej kørte kortegen 
af biler efter klubbens skipper udi ishavsse-



19AALBORG ROKLUB

jlads Fritz Ploug Nielsen, der guidede os ud 
til Grønlandshavnen - Fritz gav oveni købet 
en gratis omgang i en af rundkørslerne, inden 
vi nåede ud på Langerak, hvor Aalborg Havn 
har sit hovedkvarter. For at sikre havneom-
råde og skibe mod terror, er det blevet meget 
vanskeligt, at komme indenfor hegnet. Der 
skulle afleveres personnumre ect. i forvejen. 
Her havde TT formanden også sikret entre 
for teamet. Ingen mindre end chefen for Aal-
borg Havns ledelsessekretariat tog imod os, 
nemlig Lise-Lotte Terp.
Lange Finn, som ikke står bagest i rækken, 
når der skal fortælles om erhvervslivets 
tunge drenge, var så imponeret af TT form-
andens nære forbindelser, at han lovede ikke 
mere moppe formanden - i hvert fald ikke i 
nærmeste fremtid.
Lise-Lotte, der iøvrigt også er formand for 
Arctic Business Network, introducerede Port 
of Aalborg. Derefter overlod hun ordet til 
Jesper Skatka, der gennemgik Aalborg Havn 
som den fungerer i dag. Vi, der troede, at 
Aalborg Havn kun var en skygge af sig selv 
- fik vor opfattelse revideret. I 2011 var der 
en omsætning på 122,5 mill. kr. En frem-
gang på 9,9% i forhold til 2010. Vi hørte om 
olihavnen, containertrafikken til Rotterdam, 
Grønlandstrafikken o.m.m.
Vi blev delt op i 2 hold og under ledelse af 
skipper Fritz Ploug Nielsen kom vi ombord 
på Fritz`s skiw gennem 28 år ARINA ARC-
TICA og sikke en oplevelse. 
Ingen var i tvivl om, hvem der var skipper 
ombord. Det var en oplevelse at blive ført 
rundt på ARINA med helikopterdæk, land-
ingsfartøj, lastbil m.v. 
Hilse på mandskabet, se kabyssen, baren, 

messen, kaptajnens kahyt og ikke mindst 
broen. Ved hjælp af Power Point fortalte Fritz 
om sit spændende arbejde og de udfordring-
er, han mødte i de isfyldte farvande og når 
de anløb de forskellige bygder og udsteder 
langs såvel grønlands vest - som østkyst. 
Ishavssejlads var tydeligvis et kald og en 
udfordring - ikke en pligt for Fritz. Vi fik 
ligeledes spændende beretninger om po-
larekspeditioner og så billeder af fangststa-
tioner og hytter, der havde været beboet af 
berømthederne fra de forskellige nord-
polsekspeditioner. Fritz medvirker også ved 
vedligeholdelsen af de bygninger, der ligger 
i polarområdet. Det sker igennem Nordøst-
grønlands Kompagni Nanok.
At Lise - Lotte så havde sørget for fornem 
forplejning i Aalborg Havns kantine efterføl-
gende var prikken over ièt.
Stor, stor tak fra roerne i Team Torsdag til 
John, Lise-Lotte og Fritz for en uforglem-
melig dag, der stod i Aalborg Havn og Grøn-
lands tegn.
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Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til 
nedennævnte medlemmer: 

Jacob Munch Nielsen 16. juli

Heine Svarrer 29. maj
Jens Thomsen 20. juni
Ole Engen 24. juni

Erik Skov Nielsen 20. maj
Hans Jensen 14. juni
Henry Kruuse 7. august
Bernhard Andersen 20. august

Erik Brøndum 27. maj
Svend Jørgen Carstensen 12. juli
Thorkild A. Kristensen 18. august

Helge Foss - Pedersen 3. juli
Axel Luther Jørgensen 23. august

Jørgen Hyhne 13. august

- vi si’r TILLYKKE

NEGRO 
bli`r 70

Og hvem er så ham Negro vil nogle måske 
spørge. Jo, han er fra en tid, hvor alle blev 
kaldt noget andet end lige det, de var blevet 
døbt. Hans borgerlige navn er Erik Brøn-
dum og han titulerer sig selv som: Naivistisk 
billedkunstner og poet. Læg dertil titlerne 
som bankmand, foredragsholder, eventyrsre-
jsende, filmmand, udøvende humorist, roer 
og pamfletist! Negro var navnet på en choko-
ladeis.
Startede i AR sammen med Tex, Halvflaske, 
Martæng, Arent og mange andre. Deres 
vigtigste opgave i ungdommen var lang-
turene til Gjøl og Ryåhuset, hvorfra der sta-
dig dukker nye sandfærdige historier frem.
Eriks forældre var indehavere af restaurant 
Bristol med den fremragende bøfsandwich 
med brun sovs. Det gav øget popularitet.
Derefter videregående bankuddannelse i 
udlandet. En del år i Viborg og så tilbage til 
Aalborg og AR..Optaget på eftermiddagshol-
det med motions- og langture til Gudenåen 
og Mariager fjord. Bror til Av min arm fra 
Matador. Gift og bosat med Lisette på sol-
siden.	 Stort	til	lykke	til	Erik	
	 fra	dine	rokammerater

Helge Foss-
Pedersen 
75 år
Helge Foss-Pedersen kan den 3. juli 2012 
fejre 75-års fødselsdag.
Det har altid været morgenroningen, der har 
stået hans hjerte nært, og han har gennem de 
mange års medlemskab mødt flittigt op på 
det tidlige morgenhold, hvor deltagerne har 
nydt godt af hans gode humør og ramsaltede 
kommentarer.

40 år:

60 år:

80 år:

65 år:

70 år:

75 år:

Stor tak til 
Jens Saxtorff
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor TAk til 
Jens Saxtorf for vedligehold og service af 
vores udendørsmøbler.
  Flemming	Due,	rochef
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Her skal specielt fremhæves hans diskus-
sioner med ”socialistholdet”, hvor de vidt 
forskellige politiske holdninger under al 
fredsommelighed stadig bliver endevendt i 
saunaen efter morgenroturen.
Helge var i mange år trofast deltager på den 
årlige Silkeborg-langtur.
Det var i perioden, hvor turen virkelig var på 
1. klasse med indlogering på Ry Hotel, og 
der fortælles stadig mange historier fra disse 
ture. Historierne bliver som regel ikke ring-
ere af at blive genfortalt, men de egner sig 
ikke til at blive refereret i dette forholdsvis 
pæne blad.
Helge har i en periode beklædt det højeste 
embede i Aalborg Roklub koncernen – nem-
lig formand for GAR, hvor han på de årlige 
generalforsamlinger gjorde rede for GAR’s 
store indflydelse – ikke bare på nationale, 
men også på internationale anliggender.
Tak for dine 31-års medlemskab i Aalborg 
Roklub og ikke mindst GAR.
	 ET	STORT	TIL	LYKKE	FRA	
	 ALLE	MORGENROERNE

Team Torsdags Grand Old Man 

 Jørgen 
 Hyhne
 80 år
 

Team Torsdags ”Grand Old Man” Jørgen 
Hyhne fylder den 13. august 80 år.
Hyhne var et af de første medlemmer, der 

kom til efter starten af Team Torsdag, og har 
nu været medlem af AR i 25 år..
Hyhne er en rolig og stille kammerat, men 
bag det rolige ydre findes en stille og hyg-
gelig humor. Hyhne har været et stort aktiv 
for AR. Da det ikke var muligt at fremskaffe 
kobberklinker til reparation af “Langer”, 
løste Hyhne problemet ved at skaffe klink-
erne via nære kontakter i England. Når han 
nu alligevel ofte er i England, så er det ikke 
sjældent han har betænkt os med et lille glas 
god Whisky. Hyhne har været flittig deltager 
i alt, hvad der er foregået i Team Torsdag.
Derudover er Jørgen Hyhne specialist i frem-
stilling af bjesk. Kvan, havtorn, klitrose, 
porse, perikon og sågar rav indgår i de smag-
soplevelser Hyhne gennem årene har givet os 
på bænken i omklædningsrummet efter ro-
turen. Et andet af Jørgen Hyhnes kendetegn 
er, at han altid har en tommestok i lommen.
Jørgen er stadig fit for fight og findes bag 
åren, når Team Torsdag tager på fjord, å og 
hav. Aktuelt har Hyhne i samarbejde med 
Bent Mølgaard skiftet for- og agterdæk på 
“Langer”.
	 Stort	tillykke	fra	
	 rokammeraterne	i	Team	Torsdag
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g at klubben har modtaget en varm hilsen 
fra Kurt Porsborg, tidligere materialeforval-
ter og aktiv langtursroer i AR. I Kurts mail er 
der en beskrevet en lang række af erindringer 
fra tiden i AR sidst i 50 erne og først i 60 
erne. Navne som Torben og Preben Broe, 
Thorkild A. Kristensen og Ole Halvflaske og 
mange andre er omtalt. Kurt er efter mange 
år i Grønland nu bosiddende i Canada.. Han 
kommer på ferie i Hals i maj måned og vil da 
benytte lejligheden til at besøge AR. Inter-
esserede kan kontakte Kurt Porsborg på flg. 
mailadresse: kporsborg@hotmail.com

g at formand Karsten Holt lammede hele 
forsamlingen ved standerhejsningen ved kort 
og klart at meddele: Restanter får pålagt et 
ekstra halvt års kontingent, skal bære rød 
træningsdragt, rødt undertøj samt benytte 

rødt håndklæde i såvel sauna som bad indtil 
udestående til klubben er betalt -  så kan de 
lære det. Alles øjne blev rettet mod Aage 
Vest, klubbens  økonomichef, der kunne 
fremvise det største rævesmil han er set med 
længe - var det aprilsnar?

g at formand Karsten Holt havde stor suc-
ces med den serie af klubaftner i marts, hvor 
han satte fokus på medlemmernes brug af IT. 
Stor tak til Karsten.

g at Tjalfe endnu en gang har tilbudt at stå 
for sculler-undervisning sæson 2012. Det vil 
være hver onsdag kl. 1800 (omklædt), i juni 
og august mdr. Deltagere har herefter mu-
lighed for, at erhverve scullerret.  Vel mødt 
og stor TAK til Tjalfe.

g at klubbens unikum inden for latinske 
sprog og ordkraft forhenværende kommu-
nikationschef Anders Ørom modtog klub-
bens fornemste og ældste trofæ “Rostatuet-
ten“ for sin indsats med at højne det sproglige 
niveau i bestyrelsen.

g at da rochef Flemming Due på general-
forsamlingen fremlagde tanker omkring ka-
jakker, kom der liv i forsamlingen. Ligeså 
sikkert som Cato benyttede enhver lejlighed  
til at udtrykke “For øvrigt mener jeg Kartago 
bør ødelægges“, var Bjarne Pedersen på plet-
ten med “Forøvrigt mener jeg at “Kvinder 
og Kajakker“ ikke hører hjemme i Aalborg 
Roklub. Så var tonen slået an - herligt.

g at formanden stod for et salgsfremstød 
for salg af rodragt, roskasket m.v. Blazer 
og klubslips var erstattet af nyeste mode i 
rotøj. Til lejligheden havde bestyrelsen fået 
lavet 2 kopier af formanden, iklædt rokasket 
og klubdragt, der var opstillet i klublokalet 
således formanden var frigjort til andre 
repræsentative opgaver. Især pigerne fra 
ADR var optaget af de flotte formandskopier 
- kunne der være tale om genmanipulation - 
så måske man skulle erhverve sig et helt sæt 
til hjemmebrug - men !!!

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 89000 . Aalborg

Husk Sankthansaften - se hjemmesiden

Nørresundby
Sundsholmen 39 

DK-9400 Nørresundby 

Tlf. +45 9632 6000

Aarhus: 
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus 

Tlf. +45 8610 6655

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

Rødovre: 
Krondalvej 8

DK-2610 Rødovre

Tlf. +45 4457 9300  

El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikledelse
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests

El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikledelse, Entreprise og Alarmanlæg.


