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AllAn Pedersen
Nørholmsvej 25
9000 Aalborg
Tlf.: 9818 2785

MAds GAdeberG Jensen
Kastetvej 66 st.
9000 Aalborg
Tlf: 5355 2125 
materieludvalg@
AalborgRoklub.dk

Formand:	
KArsTen HOlT
Bundgaardsvej 75
9000 Aalborg 
2058 9603 
Formand@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem: 
HenrY KrUUse
Vester Vænge Alle 20 
9000 Aalborg 
4093 3861 
HenryKruuse@
AalborgRoklub.dk

Næstfomand:	
UlrIK sAXAGer
Digtervejen 16 
9200 Aalborg SV 
9818 9063 
Naestformand@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:	
MAds GAdeberG
Kastetvej 66, st.
9000 Aalborg
5355 2125
MadsGadeberg@
AalborgRoklub.dk	

Kasserer:	
AAGe VesT PeTersen
Vesterbro 21A, 3.tv 
9000 Aalborg 
2496 0435 
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:	
TrOels ØlHOlM
Vesterbrogade 20, st.tv
9400 Nørresundby
2758 8274
TroelsOlholm@
AalborgRoklub.dk	

Bestyrelsesmedlem:	 	
JOnAs sVAne
Borgmester
Jørgensensvej 3
9000 Aalborg
Mobil: 2373 7514
JonasSvane@
AalborgRoklub.dk

	

BESTYRELSEN:

MaTERiEL:

Gamle	Aalborg	Roere:	
AAGe nIelsen
Skøjtevej 27 
9230 Svenstrup J 
9838 2417 
jyaanielsen@gmail.com

GaR:

Søsportsvej 8 
9000  aalborg 
Tlf.: 9812 6719

mail@aalborgroklub.dk

www.aalborgroklub.dk

Giro: 9 46 11 59

aaLBORG
ROKLUB:

næste roblad udkommer i juli måned - Deadline 15. juni

MEDLEMSBLaD:
PeTer lAUbeK
Ansvarhavende:
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208
peterlaubek@joda.dk

KArsTen HOlT
- se formand

FrAnK r. sØrensen
2924 9077
franksor@stofanet.dk

sTeen VIllAdsen 
2071 5088
Barken 30 B
9260 Gistrup
kmsvilladsen
@hotmail.com

MedleMsblAdeT
udkommer 6 gange årligt, ca. den 
15. i de ulige måneder (januar, 
marts, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet “afsend-
erens” navn, så det er tydeligt hvis 
mening, der gengives. 

TrYK:
NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Rosæsonen er i fuld gang og mens dette 
skrives, er vi tilsmilet af fremragende rovejr. 
Det er der mange, der benytter sig af. Der er 
stadig større tilslutning til de faste rotider – 
dagen igennem.

Vi nærmer os med hastige skridt de store 
events – medio juni. Hele 3 arrangementer 
løber af stabelen – nemlig otterracet mellem 
UCN og Aalborg Universitet, Aalborg Coa-
stal Regatta og endelig Jysk Maraton. Akti-
viteterne finder sted i weekenden 17.- 19. 
juni.

I ”otterafdelingen” bliver der trænet flittigt 
både morgen og aften. I nærmeste fremtid af-
gøres, hvorvidt eventet også får besøg af Syd-
dansk universitet og deres universitetsroning, 
som er kommet ganske flot fra start på både 
herre- og spindeside.

Vi er meget spændte på at se hvor mange, 
der tager turen til Limfjordens vande for at 
del-tage i vort coastalrace eller maraton. 
Coastalracet vil blive afholdt på en 3 og en 
6 km distance i området fra Limfjordsbroen 
og mod vest. Maratondistancen, der skal gen-
nemføres i 2 åres inrigger, vil strække sig fra 
Hesteskoen i øst til en afmærkning på den an-
den side af 4. kost mod vest. Distancen skal 
aflægges 2 gange og skal gennemføres inden-
for 24 timer.

Denne travle juni-weekend, der er arran-
geret i samarbejde med ADR og Ægir, kræver 
meget mandskab for at kunne gennemføres. 
Herfra skal lyde en stor og kraftig opfordring 
til at melde sig under fanerne til et besty-
relsesmedlem og tage del dels i arbejdet dels i 
de dejlige oplevelser, der følger med.

Apropos coastalrace, så nærmer vi os ankom-
sten af de 2 nye både – en 2 åres fiberinrig-
ger og en firer coastalbåd. Jeg er sikker på, 
at bådene (også) går en varm tid i møde, og 

vil blive flittigt brugt. Begge både, der efter 
prognoserne skulle ankomme i maj måned, 
vil blive navngivet til fødselsdagsfrokosten 
lørdag, den 27. august.

Juni er ensbetydende med Skt. Hans. Vi hol-
der naturligvis fast i fællesspisning i roklub-
ben med efterfølgende bålafbrænding på 
”Trekanten”.

Hold rigtig godt øje med vores hjemmeside, 
opslag i klubben og med mails fra roklubben, 
så du ikke går glip af spændende aktiviteter 
og godt kammeratskab.

	 Ro	motion	ER	go’	motion..!

 Vi ses i klubben !
 Karsten Holt

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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aKTiViTETS-
KaLENDER:

Fællesroning hver mandag 
og onsdag kl. 17:00 

samt lørdag kl. 09:00
Så mød nye som gamle rokamme-
rater, få sved på panden og kom i form 
ved at møde omklædt i bådhallen. 

 

FORSIDE: 
Keld Kvist, Erling “Steff” Steffensen 
og Hans Worm rengør bådpladsen. 
Jacob Christensen tilsynsførende. 

Flere oplysninger på opslagstavlen 
og www.aalborgroklub.dk

  25. GAR’s Ølsmagning kl. 19.00  
28.  Løvspringstur i Hadsund

  7.  TT’s Grundlovstur  
  11. Motionsstævnet Venø Rundt
  17. Aalborg Regatta 2016
   UCN mod AAU
  18. Aalborg Coastal Regatta 2016
  18.-19. Jysk Marathon 2016
  23. Sankthans på Søsportsvej

  27. FØdSeLSdAGSFRokoST

 17.-25. Sensommertur på Rhinen

JUNI:

MAJ:

SEPTEMBER:

AUGUST:

Reunion 130 for 
gamle kaproere
Fredag den 26. august kl. 10.00
 
I anledning af Aalborg Roklubs 130 års ju-
bilæum har cheftræner Bjarne Pedersen taget 
initiativ til Reunion for gamle kaproere, der 
var med i de glade dage under træner Erik 
Hansen, samt selvfølgelig også dem fra efter 
60’erne.  Initiativtageren tør ikke vente til 
150 års jubilæet, da der allerede nu er mange 
af de gamle kaproere på dødslisten.  
Programmet for dagen bliver en bred vifte 
af tilbud: Genkendelse, løs snak, rundvis-
ning, rotur for de gamle evt. til Kronborg på 
Egholm, øl på Kysten, bespisning, evt. bytur 
m.v. Når vi kender deltagerlisten vil endelig 
program blive udarbejdet. Programmet vil 
kunne læses i robladets nr. 4 juli/august eller 
på Aalborg Roklubs hjemmeside: www.aal-
borgroklub.dk. Tilmeldelse skal ske til Bjarne 
Pedersen: bp@zesttolife.dk
De af jer, som ønsker at deltage i fødselsdags-
frokosten lørdag den 27. august kan ligeledes 
meddele det til Bjarne.  Programmet for fød-
selsdagen starter med morgenkaffe på 1. sal 
efterfulgt af rotur på fjorden. Over middag 
afvikles selve fødselsdagsarrangementet, der 
afsluttes med spisning.  Endeligt program og 
menu vil kunne læses i roblad nr. 4 eller på 
hjemmesiden.
Er der spørgsmål vedr. Reunion 130 og fød-
selsdagsfrokosten så kontakt Bjarne på tlf. 
40531130  eller Peter Laubek på tlf. 23498956 
eller peterlaubek@joda.dk	 Redaktionen

Træner	Erik	Hansen	flankeret	af	sine	drenge	på	
Rådhuspladsen	i	København	i	60’erne.



Referant: Anders Ørom
Foto: Frank R. Sørensen

Retfærdigvis bliver det lidt 
dyrere at være senior
Dirigenten førte forsamlingen tilbage til Henry 
Kruuses forslag om at hæve kontingentet for de 
godt 50 pensionister med 200 kr. årligt. En af 
de første kommentarer var Bernhards, der plæ-
derede for, at der kun skulle være en sats, blandt 
andet fordi pensionsalderen løbende sættes op. 
En mere lavmælt (og helt useriøs) kommentar 
var, at vi gerne vil betale mere for at være fri for 
dem derhjemme.  
Det blev også foreslået, at kontingentet skulle 
gøres pristalsreguleret. Det var kassereren mod-
stander af, mest på grund af det merarbejde det 
ville medføre. I øvrigt var der for få år siden 
kommet en markant kontingentforhøjelse. 
Så kom Bjarne på banen med et forslag om at 
sætte kontingentet op for alle, op til 2.500 kr.
Dirigenten startede med at sætte dette, det mest 
vidtgående forslag, til afstemning. Resultatet 
lignede ikke en otter, hvor alle rejste årer. Dette 
forslag faldt og Henrys forslag blev vedtaget 
med en mindre skov af rejste hænder. 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
iflg. Paragraf 5, *) 
En velforberedt bestyrelse havde sørget for en 
hurtig og effektiv afgørelse. Formand Karsten 
Holt var på valg, veloplagt erklærede han sig 
villig til genvalg, og dermed var det sat på plads. 
Der manglende på ingen måde positive tilken-

degivelser over at have Karsten ved roret og som 
den, der fører ordet i vores splendide roklub.
Bestyrelsesmedlemmet med ansvar for huset, 
Henry Kruuse, var, trods kassererens udsagn 
om at der stort set ikke var penge til vedlige-
holdelse, også villig til genvalg. Forsamlingen 
tøvede ikke med at klappe Henry velkommen til 
en ny periode som husets herre.
Simon Lyngshede havde valgt at skifte besty-
relsesjobbet ud med en kulinarisk mere givende 
post. Han trådte tilbage og kan glæde sig til at 
drikke den vin, der er en del af takken for at 
have arbejdet år efter år i bestyrelsen. I hans sted 
var Mads Gadeberg blevet headhuntet, hvilket 
er lig med at blive valgt som bestyrelsesmed-
lemmet med ansvar for roning. 
Jesper Futtrup havde ligeledes valgt at slutte 
som bestyrelsens ansvarlige for kommunika-
tion. Som nyt medlem med dette ansvarsområde 
blev Troels Ølholm, der på forhånd var taget i ed 
af bestyrelsen, valgt.  
 
7. Valg af 2 revisorer – uden mad 
og drikke fungerer revisionen ikke
Børge Christoffersen, der er veteran som højt 
værdsat seniorrevisor og erklæret værdsætter af 
traktementet ved revisionen, ville naturligvis 
ikke lade et genvalg gå sin gane forbi. Jens 
Harbo derimod sluttede sin periode som revisor. 
I hans sted og med Børges kendte argumenter 
meldte Simon Lyngshede sig i stedet. Og som 
traditionen næsten byder, er det at melde sig el-
ler være forhåndsheadhuntet ensbetydende med 
at blive valgt. Enhver lighed med amerikanske 

Ordinær generalforsamling 
tirsdag 16. februar 2016

AAlbOrG rOKlUb 

REFERAT 
2. del



præsidentvalg ligger helt udenfor scenariet på 
ARs generalforsamlinger. 

8. Beretning for 
dispositionsfonden og valg af 
formand for samme
Formanden for dispositionsfonden, Finn Jensen, 
overtog efter Hof’s tilladelse og under applaus 
talerstolen i egen høje person. Finn indledte 
med, at beskrive dispositionsfondens liv som 
stille i kontrast til klubbens store og begiven-

hedsrige aktivitetsfelt. Som finanssektoren har 
udviklet sig er det meget svært at få renter og 
kursgevinster. Disse indtægter er under 10 % af 
Dispositionsfondens indtægter på 71.880,68 kr. i 
2015. Med hensyn til obligationer bevæger man 
sig på en knivsæg.  Kontingentindtægterne vejer 
tungest, og overførslen af Ungdomsfonden fra 
Aalborg Roklub, der indeholder en arvedel fra 
Ib Stetter, gav et kærkomment tilskud på 15.340 
kr. Hermed er det afsløret, hvor de forsvundne 
penge i ARs regnskab er kanaliseret hen. 

På positivsiden må det anføres, at fonden har 
kontingentandele til gode, og at balancen pr. 31. 
december er på 259.619,42 kr.
På denne baggrund kunne Finn spørge, hvilke 
både bestyrelsen planlægger at anskaffe. Me-
mentoet til bestyrelsen var, at der skal beslut-
ninger til, inden obligationsbeholdningen falder 
for meget i kursværdi. Og så var der en tak til 
Team Torsdag for arbejdet med at indrette det 
nye motionsrum.

Ingen, absolut ingen, kunne have det mindste 
imod genvalget af Finn som formand, og det 
blev der givet behørigt udtryk for.

VI er oppe på  
tangenterne ...

Bliv inspireret på 
www.novagraf.dk

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier salg

Formand	Karsten	Holt	takker	Simon	Lyngshede	
for	indsatsen	i	bestyrelse.	Simon	blev	senere	
valgt	til	juniorrevisor,	og	skal	nu	i	lære	hos	Børge	
Christoffersen.
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9. Eventuelt
Efter de meget begrænsede skarptskårne ping-
pong udvekslinger, underskruede bemærknin-
ger og kommentarer til generalforsamlingens 
foregående punkter, kom der lidt mere liv i un-
der eventuelt, der blandt andet blev en videre-
førelse af et par af punkterne.
Der blev en del debat om at skaffe indtægter og 
begrænse udgifter.
Bjarne lagde for med en bemærkning (à propos 
Finns efterlysning) om, at klubben mangler en 
skarp otter. Dernæst oplod han sin stentorrøst 
for at opfordre de tilstedeværende medlemmer 
om at udfylde og aflevere et udfyldt skema til 
tilsagn om at donere klubben et selvvalgt beløb 
per kilometer, der bliver roet i (stormagasinet) 
Salling. På spørgsmålet om, hvor pengene går 
hen, var svaret: Til Kapfonden (en dobbeltscul-
ler). Et andet spørgsmål vedrørende skemaet 
kom fra John Terp. Uden at svare direkte reg-
nede Bjarne på baggrund af langvarigt bekend-
tskab ud, hvor meget John vil betale. Bjarne er-
klærede i øvrigt, at John ville kontrollere, 
om alle havde betalt inden, de gik. John ind-
skrænkede sig, mærkeligt nok, til at sige: “Jeg 
har udfyldt”.

Midterlangrem og body paint
Illegitimt lån af ARs både: Allan gjorde op-
mærksom på, at kaniner fra Ægir var roet ud i 
vores bedste både på almindelige roaftener, og 
han spurgte, hvem der havde givet tilladelse til 
dette. Bestyrelsen havde ikke, forlød det. Og 
Bjarne havde heller ikke. Svaret blæser i vinden 
over Limfjordens vande. Allan understregede, at 
Stetter, Roar og Ehlers bør fredes.

Allan fremdrog, at en båd var gået i stykker efter 
godt 50 kilometers roning, og der var både, der 
slet ikke havde været på vandet. 
Allan understregede, at man skal bruge midter-
langremmen, når man skifter plads under ro-
ningen.  Finn meldte båd forbi. Team Torsdag 
skifter aldrig. Det forlød også, at dem, der havde 
skiftet på anden måde, og som derved havde 
været skyld i at noget brækkede, var illegale 
Ægirroere. 
Roar Clausen efterspurgte almindelige ro-
dragter. De kropnære trikoter var ikke ideelle 
for de lidt ældre roere. Formanden hævdede at 
have fået henvendelse fra et andet medlem, der 
havde foreslået body paint som alternativ. Nu 
er den almindelige forventning, at et formand 
’iført’ body paint forestår standerhejsningen.  

888 roernes initiativer
Christian Hauge fortalte om 888 roernes ini-
tiativer for at skaffe penge til klubben, primært 
midler til finansiering af deltagelse i regattaer. 
Han opfordrede medlemmerne til at bruge deres 
netværk og gøre opmærksom på relevante fonde. 
Med hensyn til kaproning blev der oplyst om, at 
888 roerne selv betaler for vægttræningslokale 
og kost ved regattaer. Christian foreslog, at re-
gattadeltagerne selv bidrager til udgifter ved for 
eksempel at betale 50 kr. per regatta. Det førte til 
en længere diskussion, som dirigenten henviste 
til kapafdelingen. Et af de unge medlemmer 
nåede lige at sige: “Bjarne bestemmer!”
Formanden kunne efter dette takke dirigenten, 
takke for fremmødet, iscenesætte det tradi-
tionelle hurraråb og slutte med et

 “Vel roet”..!
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Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Aalborg Roklub 
med 6 øre, hver gang du tanker benzin eller diesel. 

Første gang du har tanket 500 liter, får Aalborg Roklub en ekstra bonus på 
250 kr. Det koster dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet. Har du et OK 
Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale.

Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk

 Få et OK Benzinkort 
 og støt Aalborg Roklub
hver gang du tanker
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SYVSTENEN, der så ofte har givet anledn-
ing til usikkerhed - og indtil flere uheld - på 
vores roture!
I flere år har den været fint afmærket med en 
grønmalet stage, og vi har passeret den uden 
problemer, men i sidste sæson manglede dette 
kendemærke - og det lykkedes desværre for 
en ADR-båd med fem erfarne roere at komme 
så tæt på, at de faktisk sad fast og måtte und-
sættes af både den ene og anden slags militær 
og beredskab!
Dette skete sidst i september måned, og Gitte, 
formand i ADR, tog derfor straks kontakt 
til Aalborg Havn, Aalborg Lufthavn og Mi-
litæret ved Flyvestation Aalborg. Ingen af 
disse var i stand til at hjælpe, hvorefter Gitte 
resolut skrev til Søfartsstyrelsen om mu-
lighederne for at fjerne eller afmærke denne 
forhindring på en mere effektiv måde?
I det svar, der kom tilbage, sendt c.c. til Kyst-
direktoratet (under Miljø- og Fødevareminis-
teriet, i Lemvig) udbad man sig en forklaring 
på HVAD og HVOR ”Syvstenen” var??  Og 
efterfølgende udbad også Kystdirektoratet sig 
- efter en telefonsamtale med Gitte - skriftligt 
en præcisering af stedet + gerne et billede. 
Såvel billede som et luftfoto blev omgående 
afsendt, og straks kom der svar tilbage: 
Det, vi som roere kalder ”Syvstenen” er en 
rest af en betonkonstruktion fra et mindre 
havneanlæg etableret i  årene 1945-54, hvor 
man indskibede materialer til konstruktions-
arbejde i lufthavnen. Kystdirektoratet ville 
kontakte Søfartsstyrelsen samt Forsvarsmi-
nisteriets Ejendomsstyrelse.
Kun en uge efter var dette sket - og efter di-
verse telefonsamtaler mellem de forskellige 
instanser foreslog Ejendomsstyrelsens kon-
taktperson fjernelse af ”Syvstenen”. 
”Aben” sendtes videre - og videre - rundt 
mellem de forskellige myndigheder, en mid-
lertidig afmærkning aftaltes, men der var 
enighed om, at det bedste ville være helt at 

fjerne resterne af ”anlægget”.
Og så blev det vinter og jul, og den 14. ja-
nuar 2016 tog Gitte igen mailkontakt til alle 
de fem kontaktpersoner, der efterhånden 
havde været inde over dette omsiggribende 
projekt - med spørgsmålet: Hvordan går det?  
Intet svar, så den effektive formand rykkede 
efter en god måneds tid og erindrede om sin 
tidligere skrivelse.
Straks dagen efter kom der svar - fra For
svarsministeriets Ejendomsstyrelse, som 
vi skylder en stor TAK for hjælpen til os: I 
januar måned var der lejet en gravemaskine 
til andet formål og man havde håbet på lav-
vande, så også betonklodsen, der udgør ”Syv-
stenen” kunne blive fjernet,  men desværre 
stod vandet så højt, at aktionen måtte aflyses, 
og nu afventede man stabilt vejr med lav-
vande  - samtidig med at flere andre forhold 
skal spille med, bl.a. aftale med flykontrol-
len om gravemaskinens tilstedeværelse (pga 
højden)  - og  så skal både gravemaskine 
og blokvogn være ledige.  Faktisk har man 
erkendt i de forskellige instanser, AT ”Syv-
stenen” også, hvis uheldet er ude og der sker 
noget med et fly, kunne komme til at udgøre 
en fare i forbindelse med et evt. redningsar-
bejde, eller ved sejlads med gummibåde, så 
nu SKAL den simpelthen væk.
Uanset hvad man ellers kan sige, så gør de i 
hvert fald noget for os - og vi venter i spæn-
ding.
Se, det var et rigtigt eventyr, der vel næsten 
kommer på højde med H. C. Andersens ditto 
om fjeren og de fem høns??
I hvert fald ved vi nu meget mere om ”Syv-
stenen” og dens historie, end vi gjorde før - 
og forhåbentlig er den snart helt fortid, men 
i skrivende stund er der altså endnu ikke sket 
noget derude - så pas på, hvis én af årets 
første ture går den vej!
	 Tak	til	ADR’s	redaktør	
	 Lise	Pedersen	for	indlæg.

-	NU	
 skal den væk..!
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Store rengøringsdag

Lørdag morgen den 2. april mødte ca. 30 tro-
faste medlemmer op til årets udfordring, nemlig 
klargøring af klubben til den store dag – åbnin-
gen af den nye rosæson 2016, der skulle foregå 
dagen efter. Formanden bød velkommen ved 
morgenkaffen og Sir Henry delegerede opga-

verne ud – og så knoklede alle på.  Ved mid-
dagstid var klubben vært ved et let måltid og 
kort tid efter var klubben shipshape! Håber I 
nyder at træde ind i forhallen, der efter at have 
været i hænderne på Jens Fauerholt og de 2 
malerinder, fremtræder særdeles smukt. Vis nu 

Tekst og Foto: Peter Laubek

Klubbens	næstformand	Ulrik	Saxager	kommer	
med	rosende	ord	til	Ole	K.	og	Hans	Futtrup.

Dispositionsfondsformand	Finn	Jensen	der	er	
ekspert	i	spuling	må	her	undvære	sin	
Alto/Nilfisk	højtryksspuler.
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hensyn, når I passerer svingdørene -  lad være 
med at mase dørene op med taskerne, brug 
hænderne så vi undgår ridser i malingen og 
revnede ruder i dørene. Det er god skik, hvis 
man ved uheld forårsager skader på inventar 
og bygninger – så meddel det til et medlem af 
bestyrelsen – så skaden bliver udbedret straks.

info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10

Henry Kruuse har dog et par al-
vorlige udendørs opgaver, der 
skal klares. Formiddagsroerne 
har snart afsluttet renoverin-
gen af signalmasten, der så skal 
rejses igen og sidst men ikke 
mindst trænger klubhuset alvor-
ligt til udvendig vedligeholdelse. 
Facaden trænger til en ny gang 
svenskrød maling. Vinduerne 
mod vest skal enten males eller 
udskiftes o.s.v.  

Med	Poul	Henriksens	tilladelse	bringes	dette	
billede,	hvor	han	er	i	færd	med	at	stryge	klubbens	
gardiner.	Poul	forventer	ikke	det	får	konsekvenser	
på	hjemmefronten.
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Tekst og foto: Peter Laubek

I mange år foregik standerhejsningen altid 
første søndag i april kl. 10. Så kom der nog-
le år med lidt slinger i valsen, men i år er vi 
tilbage i gammel gænge til stor glæde for 
klubbens gamle hanelefanter. 
Søndag den 3. april  mødte rofolket frem i 
klubben til årets standerhejsning. Før i tiden 
var det forbeholdt søsportsfolket at sætte stan-
deren ved sæsonstarten, men i dag har skikken 
jo som bekendt bredt sig til fodboldspillere og 
andet godtfolk. For roerne var vinterpausen 
uendelig. Fra oktober til april var bådporten 
lukket, vandet tappet af rørene og klubliv 
som bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, 
torskegilder m.v. foregik andre steder i byen. 
Kapfonden, der jo er aktuel i øjeblikket, blev 
eksempelvis stiftet ved vintertid på det gamle 

Standerhejsning 2016

Formanden	overrækker	Guldåren	til	Nedim	Cokl-
jat	(2142	km)	og	Morten	Yde	(1721	km).
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Standerhejsning 2016
vandrehjem på  Kornblomstvej. Derfor var 
standerhejsningsdagen i gamle dage virkelig 
en festdag.  Nu om dage er der vand i bassinet 
hele vinteren, vi har fået romaskiner, møder 
kan holdes i opvarmet opholdstue o.s.v. Der 
er med andre ord liv i klubben hele året.  
Siden har vi jo også indført vinterroning. Men 
ingen tvivl – først efter standerhejsningen er 
rosæsonen sat rigtig i gang.
Vejret var ikke det bedste. Den store flok af 
fremmødte stod i læ for blæst og regn in-
denfor bådportene, medens formand Karsten 
Holt  gennemførte seancen udenfor trods 
våde papirer, vand i håret og gennemblødt 
blæser – man stammer vel fra vikingerne!
Efter formandens indslag og afsyngning af 
flagsang, hejsning af stander og afsyngning 
af  klubsang søgte alle op på 1. sal , hvor der 
blev serveret ro – stadionplatte. 

Spændingen	udløst.		Det	blev	“Tvillingerne”	
Henry	Kruuse	og	Leif	Sørensen,	der	modtog	

rostatuetten	for	som	en	påskønnelse	for	det	store	
arbejde,	de	udfører	i	klubben.
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 GULD-årer tildeles følgende:
 114 Allan Pedersen 2.467
 160 Anders Boutrup Pedersen 2.173
 191 Nedim Cokljat 2.142
 170 Jonas Svane 2.078
 159 Dan Dodensig Christensen 2.073
 194 Nicolaj Winther Johansen 2.041
 178 Jacob Andersen Molbech 2.021
 193 Mathias Køser 1.967  
 192 Morten Yde 1.721
 189 Mikkel Paetau 1.515

 SØLV-årer tildeles følgende:
 190 Mads Gadebjerg Jensen 1.407 
 67 Steen Christiansen 1.313
 169 Jeppe Jægerslund 1.280
 188 Christian Bager Jacobsen 1.278
 166 Szymon Gres’ 1.195
 207 Esben Ravn 1.121
 120 Niels Østergård 1.019
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ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet

Tekst: Børge Christoffersen
Foto:  Leveret af Holger Tromholt

Øverste billede viser Admiralholdet foto-
graferet 15. marts 1997. Set fra venstre: 
  Gunnar Toft
 Ove Thomsen
 Anders Enghave
 Freddy Schnoor
 Holger Tromholt
 Holger Heilesen

På billedet til højre har vi det oprindelige 
Admiralhold.Admiral Berg Bach, der ikke 
ses på billedet, overvåger afgangen fra 
bænken.

 MANDSKABET:
 1. Ove Thomsen
 2. Holger Heilesen

 3. Poul Jørgensen
 4. Holger Tromholt
 Styrmand: Anders Enghave

Der er tale om printede billeder, som jeg har 
scannet og derefter komprimeret - derfor er 
kvaliteten ikke helt i top. “Originalerne” lig-
ger jeg ind i “Museumsskabet.

Det oprindelige Admiralhold
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Tekst: Peter Laubek

Som formand Karsten Holt adviserede ved 
generalforsamlingen arbejdes der på, at 
brande Aalborg Roklub og Universitetsro-
ningen ved at systematisere og intensivere 
arbejdet med at skaffe sponsorer, annoncører 
og fondsmidler. Ved møde den 7. april havde 
bestyrelsen indkaldt en kreds af medlemmer, 
der varetager nøgleposter i klubben, univer-
sitetsroere samt en række erhvervsfolk til at 
inspirere, rådgive og hjælpe med at sætte 
initiativer i værk.
De cirka 20 personer, der var mødt frem 
hørte på inspirerende indlæg fra bl.a. 
Jarle Fink Kondrup fra Innovation 
Lab, direktør Palle Christensen 
fra Optima Belysning (tidligere 
medlem af AR), Nana fra 
Rickshaw Tours (se banner i 
forhal).
De tilstedeværende roere 
fik et klart indtryk af, 
hvilke forventninger 
erhvervslivet har til 
klubben, hvis vi 
skal gøre os for-
ventninger om 
støtte. Under 
mødet var 
der debat 
om hvad 
k l u b -

ben kan tilbyde til gengæld. Hvor store 
økonomiske donationer vi har brug for i nær 
fremtid.  I et indlæg af cheftræner Bjarne 
Pedersen fremlagdes en illustrativ trekant, 
der synliggjorde, hvorledes universitetsro-
ningen organiseres lige fra rekrutteringen 
med henblik på Aalborgregattaen og helt til 
slutmålet – nemlig at vi får roere på lands-
holdet og med tiden får et rokraftcenter til 
Aalborg.  Hvis vi skal opnå de mål vi har sat 
for 2016 på kap-roningsområdet mangler vi 

100.000 kr. på budgettet. Endvidere står vi 
med et stort ønske om en ny tidssvarende 

otter, der koster 350.000 kr.
Jarl fra Innovation Lab konkluderede 

inden mødet sluttede, der først og 
fremmest skal laves  en sponsor – 

handlingsplan, ligesom han ville 
assistere med at anvende de 

digitale værktøjer på områ-
det samt hjælpe med fonds-

ansøgninger.  Formand 
Karsten Holt takkede af-

slutningsvis erhvervs-
folkene  for den inspi-

ration, de har tilført 
de tilstedeværende 

klubmedlemmer. 
B e s t y r e l s e n 

arbejder nu 
videre med 

projektet.

- branding af AR og
universitetsroning

Citat: “Det man fokuserer på, er også det, der flytter sig - og ofte det man opnår”
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Nye universitetsroere til info-
møde i Aalborg Roklub

På infomødet den 9. marts i år 
for nye universitetsroere, mødte 
35 modige mænd og kvinder op 
i klubben for at høre om univer-
sitetsroning i Aalborg.

Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Onsdag den 9. marts var der inviteret til info-
møde for nye universitetsroere, nye modige 
mænd og kvinder, til dette års Aalborg Re-
gatta fredag den 17. juni.
Formand Karsten,cheftræner Bjarne og en 
stab af medhjælpere stod klar, i klubhuset 
på 1.ste sal, til at tage imod de nye rotalenter 
med en orientering og sandwich med til-
hørende drikkevarer.
I år var der det nye på programmet, at de to 
drengehold, der skal kæmpe mod hinanden 
(AAU og UCN) begge skal trænes i Aalborg 
Roklub og de to pigehold (AAU og UCN) 
skal trænes i Roklubben Ægir. Derved sikrer 
man de to konkurrerende hold får den samme 
træner med forhåbentlig det resultat, at der 
bliver en hårdere kamp om medaljerne og 
publikum får den spænding de forventer.
Efter formandens velkomst og præsentatio-
nen af medlemmerne fra de arrangerende 
klubber, blev der budt på lidt godt til ganen. 
Herefter fortrak pigerne til Roklubben Ægir 
og drengene blev tilbage i Aalborg Roklub, 
hvor cheftræner Bjarne orienterede om pro-

jekt 888 og universitetsroningen med rund-
visning i klubhuset som afslutning.
Desværre var der ikke det fremmøde i år som 
de tre første år. 35 nye interesserede blev det 
til, hvor de 25 var fra Aalborg Universitet 
(AAU) og 10 fra University College Nordjyl-
land (UCN).
Tirsdag den 26. april var der så igen indbudt 
til infomøde for nye universitetsroere, men 
her var fremmødet et stort nul.
Men fortvivl ikke, der bliver roning af første 
klasse som start på dette års Aalborg Regatta, 
cheftræneren og hans hjælpere har en plan B 
klar i ærmet.

Sulten	og	tørsten	blev	stillet	med	lækre	sandwich	
og	dansk	vand.
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Hvad kan vi lære af 
kæntringsulykken i 
Aaborg Dame Roklub?
Redningsvesten redder liv når uheldet er ude. 
Oppustelige redningsveste er en god ide at ro 
med i de kolde måneder, og en klub bør have 
konstant fokus på instruktion i sikkerhed og 
brug af redningsmidler. 
Det er læren af kæntringsulykken på Limfjor-
den den 28. marts 2016. 
 Sikkerhedsudvalget har haft en konstruktiv 
dialog med Aalborg Dame Roklub efter u-
lykken. 
Fakta er: Under en rotur i en to årers inrig-
ger med styrmand, hvor alle roerne var iført 
manuelt aktiverbare oppustelige rednings-
veste, får personen på styrmandssædet et ilde-
befindende. I forbindelse med ro-kammerar-
ternes forsøg på at yde hjælp, kæntrer båden, 
og alle ender i vandet der kun er 5 grader 
varmt. Roerne sørger for, gennem en målbev-
idst og beundringsværdig indsats, at få udløst 
vesten for den tilskadekomne og sig selv. 
Kæntringen er observeret fra land og bered-
skabet alarmeres. Redningsbåd ankommer og 
tager sig først af den tilskadekomne. Herefter 
vender redningsbåden tilbage og reder resten 
af ro-holdet, der nu er stærkt underafkølede. 
Alle transporteres til hospital for behandling. 
Alle er nu igen i fin form. Årsagen til ildebe-
findendet er fortsat ukendt. 
 At hændelsen endte så godt som den gjorde, 
skyldes i høj grad klubbens fokus på sikker-
hed gennem: 
- Krav til svømmefærdigheder så som dis-
tance og frekvens. (opretholdelse af kondi-
tion mm.)
 - Krav til at være iført redningsvest i ydersæ-
son med lave vandtemperaturer. 
 - Krav til afholdelse af kæntringsøvelser. 
 - Regelmæssig instruktion i sikkerhed og 
brug af redningsmidler.	 D.F.f.R

Travalje-
roning
At med baggrund i de farefulde kol-
lisioner, der er sket på det seneste, 
har redaktionen modtaget forslag 
til mere sikker og kollisionsstærk 
bådtype, nemlig travaljen, som al-
ternativ til outriggerne. Bådføreren 
på billedet er ingen ringere end vor 
egen skipper Fritz Ploug. Er der 
interesse for bådtypen kan man 
kontakte redaktionen, der så vil 
orientere om mulighederne, med 
henvisning til den danske flådes 
reglement for rofartøjer.
Som et kuriosum kan nævnes, at 
ved indvielse af den ny havn i Vo-
ersaa i 1998 var der arrangeret tra-
valjekaproning.
Blandt de 12 rosvende i Voersaa-
båden var Vagn Thidemann og un-
dertegnede.
Ved roret sad ingen mindre end ad-
miral Pedersen alias træner Frank 
Pedersen. 
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Runde fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte 
medlemmer:

Torben Broe 3. juni 

Peter Simonsen 21. maj 

Aage Vest 3. juni

Ole Sloth Andersen 8. maj
Anders Emil Dancker 5. juli

- vi si’r tillykke

80 år:

70 år:

60 år:

65 år:

Torben Broe 
80 år 

Aalborg Roklubs medlem nr. 1 fylder 80 år og 
er still going strong. Den gamle sømand og 
roer færdes dagligt mellem Peder Skramsgade, 
Aalborg Roklub og Marineforeningen, med 
afstikkere ned til lillebror Preben i Farvehand-
len på Boulevarden. Torben startede som 
ungdomsroer 1952. Det var det år hvor den 
olympiske flamme blev roet over fjorden på 
vej til Hälsingfors. Et par år efter blev Torben 
så voksenroer. Ved fødselsdagsfrokosten 
2014 fik Torben ” Kors, bånd og egeløv ” på 
klubjakken med baggrund i 60 år som aktiv 
voksenroer i Aalborg Roklub. Af aktive ro-
svende fra først i 50 erne har vi stadig Arent 
Plesner og Martin Martæng Olsen. Torben 
ville egentlig være søspejder, men der var 
lukket for tilgang, alternativet blev så Aal-
borg Roklub. Her har Storebroe, som Torben 
også kaldes, prøvet alt hvad rosporten byder 

Kære	GAR	medlem
Du og din ægtefælle eller 

kæreste indbydes hermed til 
GARs lille forårsarrangement, 

for kun kr. 150,00.

Ølsmagningen 
finder sted onsdag 25. maj 
kl. 19.00 i aalborg Roklub.

Vores guide denne aften vil være 
Niels Tikjøb Olsen, nogle af jer 

kender ham fra et tidligere besøg.

PRoGRAM:
19.00 De sidste ankommer og   
 dørene lukkes.
19.10  Niels fører os rundt til forskel- 
 lige europæiske øltyper.   
 Vi besøger blandt andet   
 danske, belgiske og tyske
  bryggerier.
22.00  ca. Vi slutter.

Til	at	ledsage	øllene	vil	der	være	
lidt	spiseligt.

Bemærkninger: Undervejs vil vi 
komme forbi en halv snes øl. Det hele 

vil måske blive krydret med et par 
viser og historier.

Tilmelding senest fredag 13. maj 2016, 
til Aage Nielsen tlf. 23 37 50 25 (sms), 

eller mail jyaanielsen@gmail.com
Desuden	kan	der	også	foretages	
tilmelding	på	opslagstavlen	i	AR.

I øvrigt: HUSK den reglementerede 
GAR nål, der bæres ved alle 

sammenkomster!
På	gensyn

gaRs Bestyrelse.

Ølsmagning
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på. Midt i 50 erne blev Torben optaget i ka-
proningsafdelingen under Erik Hansens træ-
nerskab. Torben afløste faktisk Erik Hansen 
som styrmand for både junior – og seniorkap-
roerne, der dengang bestod af koryfæer som 
Erik Lie, Leo Quist, Juul, Smærup, Schultz, 
Bent P., Engelsen, Westmar, Poul Jensen m.fl. 
Af sejrsskjoldene i forhallen og Erik Brøn-
dums fotokollager i opholdsstuen fremgår 
det, at Torben har styret en lang række sejre 
hjem til klubben. Det var før kaproerne skulle 
lave VM rekorder i romaskinerne. Dengang 
var den hårde udfordring distancekaproning 
i 2 åres (15 km)og 4 åres (20km) inrigger. 
Med Torben ved styrelinerne i 1955 kunne 
Brigel W. og Ejvind Engelsen hente sejren 
hjem på 15 km. distancen for 2 åres inrigger. 
Senere kastede Torben sig over langtursro-
ning. Det var med gutter som Martæng, Erik 
Hassing, Arent Plesner, Helge Foss, Simoni, 
Kurt Thomsen, Brint Risgaard, Kurt Janniche 
m.m.fl. Vi hører stadig om, når der var After-
rowing hjemme hos fru Lilli, der serverede 
aftenkaffe for gutterne. Det er blevet til rigtig 
mange langture i årenes løb. Torben modtog 
i 1961 DFfR`s langtursnål. I en periode i 60 
erne besatte Torben posten som langturschef. 
Det var bl.a. dengang Trøstens Bolig fik en 
storstilet overhaling. Der var en fast stok af 
langtursroere, der hver weekend roede enten 
til Gjøl eller til Birkelse. Om vinteren tog 
man simpelthen toget til Birkelse for at hygge 
sig i Trøstens Bolig, det skete, at det endte 
med deltagelse i bal på kroen ofte efter be-
søg hos ”Stæren”. På et tidspunkt tog Torben 
så på en længere sørejse, nemlig til Sydpolen 
med Nella Dan, et togt, der blev fulgt med 
stor interesse af rokammeraterne, der jævn-
ligt holdt øje med skibspositionerne og hvor 
Torben befandt sig i Sydpolarhavet. I dag 
er det ”Formiddagsroerne”, der nyder gavn 
af den gamle søulk, langtursfarer og inkar-
nerede Aalborgroer, der trofast har holdt ved 
sin klub nu gennem 64 år. Vi satser på, at den 
gamle maskinmand, sømand og langtursroer 
er blevet så velkonserveret af smøreolie og 
saltvand, at han bliver siddende på tronen 
som medlem nr. 1 i mange år endnu. 
Stort tillykke med de 4 snese.

	 På	vegne	af	rokammeraterne
	 Peter	Laubek

Jacob 
Christensen 
70 år
I roblad nr. 7 i september  1962 gik Månedens  
Bravo  til klubbens nye danmarksmestre i 
letvægtsfirer. Klubben havde ikke vundet et 
DM siden 1939 med Sigfred og Co. 

Ikke mange roere kan prale af at starte som 
drengekaproer det ene år og næste år blive  
danmarksmester i seniorklassen. Det skete 
lige midt i kapafdelingens Guldalder i de 
glade 60ere.

I en alder af 16 år sad Jacob  på Pligten i 
båden Sejr, der af træner Erik Hansen blev 
sendt til start ved DM i letvægtsfirer på Sorø 
Sø i 1962. Det øvrige mandskab bestod af 
Leif Niemann, Bent Jørgensen, Kurt Sø-
rensen (Stroke) og cox Henrik Hansen.

Om DM løbet skal nævnes, at speakeren Gun-
nar Nu koncentrerede sig om favoritterne fra 
Fredericia og Kvik, men allerede ved 1000 m 
mærket kunne vi se ”De Blå” fra Aalborg.
AR var med i førerfeltet og ved 1500 m lå 
AR i spidsen. Gunnar Nu roste vore drenge 
for blændende teknisk roning. Det var en 
synlig stolt træner Hansen, der tog imod vore 
letvægtsdrenge – datidens guldfirer – da de 
lagde til ved sejrspodiet som danske mestre.
Jacob, der sikkert blev inspireret til kapro-
ning af storebror Poul Erik (Smeden), der net-
op sad på det første mandskab, der indviede 
Kertemindebåden ”Sejr” i 1959.

Med baggrund i uddannelse og senere 
ægteskab og børn har Jacob holdt en længere 
pause fra rosporten. I 2013 gjorde Jacob så  
atter sin entre i AR, hvor han i dag er en po-
pulær aspirant i Team Torsdag. På en langtur 
sidste år til Gjøl, havde Jacob problemer med 
at navigere sikkert igennem det Lille Løb, 
hvilket sikkert har medført en forlængelse af 
aspiranttiden.  På det seneste har TT formand 
Steen Villadsen dog antydet, at Jacob med lidt 
held muligvis kan blive fuldgyldigt medlem i 
løbet af efteråret. Vi, der har kendt Jacob helt 
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tilbage til drengetiden, sætter virkelig pris på, 
at have ham tilbage i klubben. Når vi sidder i 
båd sammen, mærkes det tydeligt på rostilen, 
at han har fået sin ro - opdragelse  hos Erik 
Hansen.  At Jacobs underspillede humor så 
matcher fint til jargonen i Team Torsdag er 
selvfølgelig med til at forkorte aspiranttiden. 
Vi ser frem til mange fælles oplevelser på 
fjorden i årene, der kommer.

	 Stort	tillykke	med	de	70	år
	 Team	Torsdag

Mindeord om 
ove Thomsen 

Lørdag den 2. april døde vor rokammerat Ove 
Thomsen i en alder af 95 år. Ove, der blev 
optaget i klubben i begyndelsen af 1958  og 
er dermed det medlem, der har været aktiv 
roer i klubben i flest år, kun slået af Torben 
Broe.  Således modtog  Ove 50 årsnålen ved 
fødselsdagsfrokosten i 2008., hvor Ove tra-
ditionen tro som ældste jubilar tog ordet og 
holdt en fremragende tale som mange af os 
husker endnu.  Ove  voksede op i København, 
hvor han i sin tidlige ungdom dyrkede atletik 
i København Idrætsklub og blandt andet  slog 
rekord i 800 meter løb. Ove`s første entre,  
her i fjordbyen, skete i 1942, hvor Ove fik an-
sættelse ved Lange & Unmach.  Under krigen 
var Ove aktiv indenfor modstandsbevægelsen 
og i 1944 blev han taget af tyskerne i Køben-
havn, det betød et ophold i Frøslevlejren til 
krigens ophør. Efter nogle år i København  
fik Ove job som sælger  i Aalborg i sit gamle 
firma, og vendte så i 1957 tilbage til fjord-
byen med sin kone og bosatte sig i Søhelte-
kvarteret, hvor de stiftede familie.  Gennem 
venner fra København fik Ove så kontakt til 
Aalborg Roklub og allerede i 1958 gik han i 
gang med udøvelsen af rosport. Det blev først 
og fremmest morgenroningen  Ove kom til at 

dyrke.  Hver morgen klokken 6.00 blev por-
tene til bådhallen åbnet, saunaen tændt.  Det 
var en selvfølge man mødte op, ikke noget 
med at blive liggende hjemme  i sengen og 
vurdere at vejret var for dårligt til roning. Nej 
– det blev afgjort nede i klubben.  I mange år 
var Admiralholdet under ledelse af myndige 
Berg Bach toneangivende for de forskellige 
morgenhold.  Desværre har tiden indhentet 
mange af de gamle  koryfæer  fra Admiral-
holdet. Gamle rosvende som Poul Jørgensen, 
Berg Bach, Anders Enghave, Gunnar Toft, 
Heilesen  og nu senest Ove Thomsen er borte.  
Men deres navne og meriter er ikke glemt, de 
tages jævnligt op, når der fortælles rohisto-
rie i Finnebadet. Tilbage på Admiralholdet er 
der nu  Holger Tromholt, Fritz Ploug, Freddy 
Schnoor og  Jørgen Gunnar Havemann.

 Da Ib Stetter blev formand for Aalborg 
Roklub blev Ove Thomsen indvalgt i besty-
relsen som materielforvalter. Det skete ved 
generalforsamlingen på Phønix i 1961. Ved 
samme generalforsamling blev Poul Robert 
Nielsen ( Nitte ) valgt som husforvalter. Det 
betød at  den elegante, veltalende, impatiske, 
forhandlingsvenlige  københavner og den 
bryske,  kontante,  slagfærdige og resultat-
orienterede slagtermester fra Skansen skulle 
samarbejde  i hverdagen om  vedligeholdelse 
og reparation af  klubhus , bådpark  og in-
ventar. Det kom der mange spøjse oplevelser 
ud af. Begge havde stor humoristisk sans  og 
supplerede hinanden vældig godt. Det var 
faktisk det år der virkelig kom bredde i kap 
– afdelingen under Erik Hansen. Mange af os 
fra   dengang mindes Ove med glæde. Husker, 
at de gamle rustne svensknøgler blev erstat-
tet af skinnede Belzer – værktøj.  Måske var 
det derfor vi allerede året efter fik bl.a.  DM i 
letvægtsfirer. Senest har vi oplevet Ove`s del-
tagelse ved morgenroernes julekomsammen 
for et par år siden. Ove var en af de sidste 
gamle  kulturbærere  i Aalborg Roklub. Han 
vil blive savnet af os, der har kendt ham gen-
nem mange år, men ikke mindst af kammer-
aterne fra Admiralholdet.
	 Æret	være	Ove	Thomsens	minde

 På rokammeraternes vegne
	 Holger	Tromholt	og	Peter	Laubek

MINDEoRD:
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g at flere og flere af klubbens seniorer glem-
mer nøgler til skab, træningstøj m.v. Det 
overvejes derfor at lave stillingsopslag, der 
kan tiltrække de unge studerende, der vil 
tjene en skilling.

g at GAR mindedes de 5 medlemmer, der var 
afgået ved døden siden generalforsamlingen i 
2015 nemlig Søren Hæk, Karl Johan, Peter Sig-
fred, Michael Richter og senest Peter Thomsen.

g at GAR`s chefkok havde stillet krav om, at de 
20 kg. torsk og rogn skulle være tøet op, når han 
mødte frem torsdag middag. Da Peter Laubek, 
der havde fået pålagt at skaffe torsk, hentede 
torsken i Hirthals aftenen  før, var den frosset 
ned. Da der for tiden er en musefamilie, der 

hygger sig i roklub regi, måtte redaktøren tage 
flamingo - fiskekasserne med hjem. Det betød at 
optøningen måtte foregå i lejligheden på Skyde-
banevej. Den friske duft af hav og fisk medførte 
så en betydelig udfordring for den ægteskabe-
lige sammenhængskraft i Laubekfamilien.  Der 
luftes stadig ud.

g at da GAR blev stiftet i 1935 i restaurant 
Kilden, var der 16 medlemmer. I 1971 var der 
150 medlemmer. I dag er der 83 medlemmer. 
Måske skal der igangsættes en hvervekam-
pagne.

g at Hans Futtrup på TT’s generalfor-
samling overdrog “Smedens bjeskpris” til 
Svend Langer, med besked om, at Svend 
selv må betale for indgravering af navn 
på bægeret, og at paradisæbler til bjesk 
helst skal være modne inden de anvendes.

g at der var engang, der var tætte relationer 
mellem Harperne i ADR og Rosvendene i 
AR. Forleden kunne vi i Nordjyske læse om 
Gudruns sidste eventyr. Den netop afdøde 86 
årige Gudrun Nielsens sidste rejse blev en turi 
sidevognen på en Harley Davidson ned forbi 
roklubberne, hvor hun i ungdomstiden mødte 
sin mand slagtermester Poul Robert Nielsen, 
bedre kendt som Nitte. Mange af vi gamle 
roere husker de 2 mennesker som inkarnerede 
Aal-borgroere og særdeles aktive i ADR og 
AR. Gudrun var bl.a. med til at ro den olym-
piske ild over fjorden i 1952, hvor den skulle 
til Häl-singfors. Det er siden kommet frem, at 
Gudrun snublede - så den olympiske ild gik 
ud. Ude på fjorden fik de hurtigt tændt flam-
men igen. Det var vist kun dem i båden, der 
kendte til uheldet. Redaktionen har været i 
arkivet og fundet et billedeaf det legendariske 
roægtepar fra stan-derhejsningen i 1962.

Har du skiftet adresse,
mail eller telefonnummer:
Send besked til 
kontingent@aalborgroklub.dk.
Har du spørgsmål eller problemer 
om kontingent:
Skriv til kontingent@aalborgroklub.dk.
Er dine rettigheder opdateret?
Hvis ikke ret henvendelse til 
Rochefen.
Skal du indbetale penge til klubben.
Brug konto 7450-1106327. Husk at 
skrive i meddelelsesfeltet, hvad det 
drejer sig om.

Kasserer Aage Vest Petersen
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Vingårdsgade 17  ·  9000 Aalborg  
Tlf. 9812 8699  ·  www.lassen-eriksen.dk

Få gode råd gratis

KIG IND og få gode råd  

og en snak om dit hår  

- så kan vi i fællesskab 

 finde en frisure dit  

hår kan “bære”  

- og som samtidig 

 passer til dit tempera- 

ment og dit an sigt!

Det kan være svært for  

dig at  vurdere hvilken  

frisure der passer til  

netop din hårtype og  

dit ansigt  - derfor  

stiller vi vores  

ekspertise GRATIS  

til rådighed for dig. 
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Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

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

Glostrup: 
Fabriksparken 56

DK-2600 Glostrup

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
Trafikstyring
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, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

Husk fødselsdagsfrokosten 27. august


