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BESTYRELSEN:

Formand:
KARSTEN HOLT
Bundgaardsvej 75
9000 Aalborg
3152 0025
Formand@
AalborgRoklub.dk

Næstfomand:
ULRIK SAXAGER
Digtervejen 16
9200 Aalborg SV
9818 9063
Naestformand@
AalborgRoklub.dk

Kasserer:
ALLAN PEDERSEN
Nørholmsvej 25
9000 Aalborg
9818 2785
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:		

Jonas SvaNe

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

MaTeRiel:
Allan Pedersen
Nørholmsvej 25
9000 Aalborg
Tlf.: 9818 2785

Bestyrelsesmedlem:
Sten Zülow
Gl. Kærvej 8
9000 Aalborg
2241 7000
StenZulow@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Anders Thomsen

TROELS ØLHOLM

Kronosvej 44
9210 Aalborg SØ
2224 1936
AndersThomsen@
AalborgRoklub.dk

Lektorvej 26
9000 Aalborg
2758 8274
TroelsOlholm@
AalborgRoklub.dk

MEDLEMSBLAD:
PETER LAUBEK
Ansvarshavende:
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 “afsenderens” navn, så det er tydeligt
hvis mening, der gengives.

TRYK:
NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk

GAR:
Gamle Aalborg Roere:
FRANK R. SØRENSEN
Akelejevej 4
9310 Vodskov
2924 9077
franksor@stofanet.dk

AALBORG
ROKLUB:
Søsportsvej 8
9000 Aalborg
Tlf.: 9812 6719
www.aalborgroklub.dk
mail@aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

Næste roblad udkommer i juli måned - Deadline 15. juni
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Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Sæson nummer 132 summer af aktivitet på
alle områder. 104 roere har været på vandet
og har tilbagelagt mere end 7.000 km.
Roskolen 2018 var begunstiget med godt
rovejr, og deltagerne kunne nyde sporten og
de veloplagte instruktører, der øste velvilligt
ud af sportens og klubbens fortræffeligheder.
Vi har i år været nødt til at dele roskolen op i
flere tempi, da nye medlemmer har henvendt
sig – nærmest i flok.
Universitetsroning Aalborg har også ydet en
stor indsats for at tiltrække nye medlemmer.
Det har betydet en heftig aktivitet henover
mange uger, da ca. 50 deltagere (!) har været
gennem ”møllen” indtil nu. Bådhallen har
flere aftener nærmest været ryddet for både!
og det har været en fornøjelse af være vidne
til denne store aktivitet. Vi forventer, at flere
af disse vil indgå i motionsafdelingen, da
morgenroningen ikke er muligt for alle.
Uanset afdeling – skal lyde et velkommen til
Aalborg Roklub til alle de nye medlemmer –
og naturligvis en stor tak til instruktører og
hjælpere med den store indsats.
I nær fremtid får klubben besøg af repræsentanter fra DFfR. Vi afholder en ”inspirationsaften” for Aalborg Dameroklub, Roklubben
Ægir og naturligvis Aalborg Roklub, hvor
udvalgte repræsentanter fra nævnte klubber
kan drage nytte af de erfaringer, DFfR har opsamlet gennem konsulentarbejde landet over
gennem de seneste år. Fokus bliver ”Rekruttering og fastholdelse” – af ungdoms- og voksenroere. Bestyrelsen har jo fået en opgave på
generalforsamlingen – at påbegynde opbygningen af en ungdomsafdeling – og DFfR-arrangementet kunne være et givtigt startskud.
Udover roskolen afholdes i maj også et styrmandskursus. Mange har tilmeldt sig – og
kan snart se frem til udover rosportens gode
motion – også at få indsigt i den store og

vigtige opgave, det er at være uddannet (kortturs-)styrmand.
Juni måned byder dels på aktivitet efter traditionerne, dels på et nyt race mellem danske
universiteter, idet vore Universitetsronings
Aalborg mandskaber forhåbentlig får besøg
af mandskaber fra Syddansk Universitet og
København. Arrangementet finder sted medio
juni på Honnørkajen i Aalborg – i samarbejde med kommunens eventkontor. Så hold øje
med vores hjemmeside og mails fra klubben
og bak op om arrangementet.
Juni er også ensbetydende med Sankt Hans
og vort traditionsrige arrangement med fællesspisning, båltaler og bålafbrænding. Midsommeren falder i år på en lørdag – så det
giver sikkert en endnu større deltagelse til
dette storslåede arrangement. Hvem årets
båltaler bliver, afsløres naturligvis først på
selve aftenen.
Indtil da - så fat årerne og nyd det gode kammeratlige samvær på Limfjordens vande (eller under andre himmelstrøg).
HUSK – at vort glimrende Swing- og Jazzband afholder koncert i klubben første tirsdag
i hver måned.
Husk nu at holde øje med mails og klubbens
hjemmeside – og mød op og deltag i herlighederne.
Vi ses i klubben

Ro motion ER go’ motion – hele året.

MOTIONSTURNERING - april:
Af Jens Brandt

Kilometer
Gæste-km
Km ialt
Antal roere
Gennemsnit

7.824
488
7.336
104
70,538

Universitetsroeren Christian Hauge, har
knebent taget føringen i Aalborg, tæt
forfulgt af Søren Hertel og Steen Christiansen - Søren og Steen har netop
været på langtur i Grækenland og det
her givet en del kilometer.
AALBORG ROKLUB
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aktivitets kalender 2018
August:
4.
Sommerfest med ADR
18.-20. Gavekort Roskole
25. Klubbens 132 års fødselsdag

Hen over sæsonen, er der

fællesroning
Mandag: kl. 17:00
Onsdag: kl. 17:00
Lørdag: kl. 09:00

Der er ingen krav om tilmelding

Tirsdag kl. 16:30 – (15-17 km)
Torsdag kl. 16:30 – (15-17 km)
Hvis man er interesseret i at ro langt tirsdag og torsdag, skal man melde sig til:
Anders Thomsen:
AndersThomsen@AalborgRoklub.dk
Mød omklædt i bådehallen til angivne starttidspunkt, og du er garanteret en god tur.

Maj:

		 Robladet udkommer
5. -6. Roskole
10.. Løvspringstur - Herning
12.-13. Korttursstyrmandskursus AR
juni:

9.
12.
16.
23.

Venø rundt
GAR Forårsaften - se side 18
Aalborg Regatta - Universitetsrace
Skt. Hans fest

Juli:

		 Medlemsbladet udkommer
Forside: Old Mann River - alias Torkild
og Leif. Jens Fauerholt sørger for, at de
vender riverne rigtigt.
Foto: Frank R. Sørensen
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September:
		
Robladet udkommer
XX. Løvfaldstur
Oktober:
5.-7.
Trænerkursus - Modul D - 		
		 Odense
6. GAR Efterårsfest
27. Kanindåb- Standerstrygning 		 Kaninfest
December:
		
Medlemsbladet udkommer
24. Julebadning kl. 14.00
Aktiviteter via opslag i klubben, elektronisk
post (mail) – samt specielt via medlemsbladet, der udkommer ca. den 15. i
månederne:
• januar
• marts
• maj
• juli
• september

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 Allan Pedersen

Vintersæsonens
sidste kølhaling
Tekst og foto: Peter Laubek

Klubbens ældste 4 åres inrigger “LANGER“
kølhales inden sæson 2018 løber af stablen.
Båden, der blev bygget af E. Elming i Løgstør, blev døbt ved klubbens 80 års fødselsdag i 1966 af fabrikant N.P.Risgaard, kostede
den gang den nette sum af 70.000 kr. som var
testamenteret til klubben. Niels Peter Risgaard gav den navnet LANGER for at mindes
afdøde medlem fabrikant Walter Langer, søn
af konsul C.Langer, som grundlagde Aalborg
Tekstilfabrik.
LANGER, der nu søsættes klar til den 52.
sæson, er stadig et dejligt rofartøj, takket
være en vedholdende og rettidig håndværksmæssig indsats fra Team Torsdag, der
gennem en årrække har varetaget kølhalingen. Det har i år været nødvendigt at skifte

Hans Worm, tidligere værftsbisse, er klar som
håndlanger, hvis Jørgen Hyhne eller Vagn Thidemann får brug for assistance.

nogle kobberklinker i styrbords side. For 7 år
siden fik Jørgen Hyhne til opgave at skaffe
kobberklinker fra England, da vi ikke kunne
købe dem i Danmark. Det lykkedes Jørgen
at skaffe 1 kg fra en Marinestore i Maldon i
Essex, en havneby mod Nordsøen. Dem har
vi stadig glæde af. Klubbens altmuligmand
Allan Pedersen er ganske tryg ved, at Team
Torsdags fuldbefarne træskibsfolk Peter Simonsen og Vagn Thidemann sikrer, at arbejdet med klinkning (Nitning) sker korrekt.
Salig Dan Pedersen, træskibsbygger og bådformand for LANGER en årrække vil kunne
glæde sig over,at hans gamle “Skiw” stadig
er i fin form.

Store rengøringsdag
og ekstraordinær generalforsamling

Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Lørdag den 24. marts, dagen før dagen, vi
alle har kigget langt efter hele vinteren, nemlig at komme ud og ro på Limfjorden og igen
høre vandets rislen langs bådens køl. Af praktiske grunde blev det en dag med to vigtige
punkter, ekstraordinær generalforsamling og
klargøring af klubhus og omgivelser klar til

standerhejsningen dagen efter. Traditionen
tro, startede dagen med brunch og en lille en
til halsen på 1. sal.
Den ekstraordinære generalforsamling startede med at vælge Niels Erik Hofman, også
kaldet Hof, som dirigent. Han er jo en erfaren
herre ud i dette job.
Dirigenten kunne konstatere, at med udsendelse af mail 20. februar, var formalia i orden,
og 2/3 af de 64 fremmødte rosvende skulle
stemme for, før et forslag var vedtaget.
Det drejede sig om ændringer i Aalborg
Roklubs love, § 4 og § 7 om ændringer vedr.
kontingent og gebyr for ikke rettidigt indbetalt kontingent. Alle ændringsforslag blev
vedtaget med stort flertal.
Herefter kunne dirigent Hof lukke den ekstraordinære generalforsamling og give ordet videre til klubbens nye husforvalter, Sten
Zülov.
Og med ny husforvalter, nye traditioner med
en snert af militær præcision og disciplin under arbejdsfordelingen. Alle blev opfordret til
at melde tilbage om mangler og skader, der
skal følges op på.
Med et udleveret arbejdsskema i hånden
Overopsynsmand Ole Engen holder tilsyn med
Poul Henrichsen, der er sendt til vejrs.
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Medlem af DFfR’s hovedbestyrelse og medlem
af AR’s bestyrelse Sten Zülow markerer med
korslagte arme, at han har folk til det praktiske,
hvorimod Bjørn Haman har smøget ærmerne op

fordelte de 64 specialister sig på de 16 emner der skulle have et eftersyn og make up.
Blandt andet kan nævnes bådeplads havemøbler, formandens bolig, sauna, græsområde og
sølvskjoldene m.m. Og netop sølvskjoldene i
forhallen var man spændt på om de kom til
at skinne som tidligere år, da den klubautoriserede pudsemester og rejselystne Børge C.
igen var udenlands for at tynde ud i den private formue. Men to friske UNI roere klarede
opgaven skinnende flot. Rygters Bureau
fortæller ellers, at pudsemesteren havde givet
ordre til, at skjolde med cheftræner Bjarne
P.’s navn på ikke skulle pudses. Meeen, respekten for cheftræneren var på plads, så han
kom også til at glimte.
Der blev slidt hårdt på alle områder og
snakken gik. Verdenssituationen blev klaret
over en pausesmøg, øl og en gang galgen humor.
- Ka’ du ikke tage et billede af Torkild Betjent,
når han arbejder? En udfordring klubbens udsendte referent og fotograf ikke kunne modstå. Peter Plenge beviste også, at han ikke
kun er klarsynet som en dygtig tidligere Universitetsdirektør, han er også god til at pudse
vinduer.
Formand Karsten var vidne til, at standeren
fik en ny rød knop, og den blev forsvarligt
monteret. Bernhard Andersen beviste, at han
ikke er en lyseslukker, han sørgede for at der
blev monteret nye lysstofrør i bådhallen.
Bernhard snupper lige en grøn håndslukker

Og så blev der ellers pudset, fejet gulv, renset
tagrender ligesom UNI roere gav morgenroernes bænke en gang knofedt, så de var pæne
og rene til den nye rosæson.
Frem og tilbage er lige langt! Det kunne alle
konstatere, da alt det tang, der var renset væk
fra slingersen og drevet mod øst, et par timer
senere kom retur. Strømmen havde vendt sig,
men de store klatter drev heldigvis forbi.
Efter veludført arbejde, var der frokost på
1.ste sal. Og med ordene fra den nye husforvalter, Sten Zülov,
- Tak for godt arbejde, go’ weekend, vi ses i
morgen. Så var alle klar til at tage hul på den
nye rosæson 2018.
Hans Futtrup studerer med alvorlig mine den
enorme opvask.

AALBORG ROKLUB
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Standerhejsning 2018
Tekst: Frank R. Sørensen
Foto Steen Villadsen

Selv om søndag den 25. marts var en kold,
blæsende og overskyet dag, så blev det en
festdag i Aalborg Roklub, alle havde ventet
på hele vinteren.
Omkring et halvt hundrede medlemmer, Bent
Bogs standerhejsningstrio, klubstander 2018
og de to splitflag ved hovedindgangen var
på plads. Der var standerhejsning i Aalborg
Roklub.
- Tak til alle medlemmer i Aalborg Roklub.

I er klubbens puls og DNA. Jeg oplever
løbende en indsats for klubbens ve og vel.
Der bliver taget ansvar og initiativ.
Sådan indledte formand Karsten Holt sin
velkomsttale ved standerhejsningen 2018 i
Aalborg Roklub og fortsatte
- Tak for den store indsats vinteren igennem
med at klargøre bådparken til den nye sæson
og også tak for det store fremmøde ved både
generalforsamlingen og rengøringsdagen.
Resultatet vidner om den store indsats.
Det er i sandhed et billede af en splendid
roklub, og det lover godt for en splendid sæson, som vi desværre må vente lidt med at
tage hul på, da der stadig er is i fjorden.
Der er derfor roforbud foreløbig til efter
Påske. Nærmere information følger på dette
område.
Efter de bevingede ord fra formanden var
der tid til at synge ”Blæsten går frisk over
Ægir formand Dorthe Rothman samt Anette og
Ole Sloth med børnebørnene - Hans Worm kan
fortælle, at hans interesse for roning blev vakt, da
han var på deres alder.
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Limfjordens vande” med akkompagnement
af Bent Bogs standerhejsningstrio, der havde
taget opstilling på balkonen.
I sin tale kom formanden også ind på det arbejde, der har foregået hele vinterhalvåret i
klubben og til svømning med tak til bademestrene for deres indsats.
Det er første gang i klubbens 132 år lange
historie, at et AR medlem er blevet medlem
af DFfR’s hovedbestyrelse. Valget faldt på
roklubbens nye ”slotsforvalter” Sten Zülov
der, ikke overraskende blev valgt med flest
stemmer. Et kæmpe tillykke til Sten Zülov.
Der har længe været et ønske om at få ungdommen tilbage i Aalborg Roklub, og sidste generalforsamling pålagde at søsætte
en sådan aktivitet. I den anledning kommer
DFfR til AR og fortæller onsdag den 16. maj,
hvor alle er velkommen til at deltage.
Formanden var lidt i tvivl om, det var ungdommens kilde eller grundvandet, der piblede
frem i omklædningsrummet, hvor der dog
ikke var indført fodbadning.
Formanden omtalte også de nært kommende
arrangementer som roskolen den 5. og 6. maj.
Kortstyrmands-aspirant-kursus 12. og 13.
maj. Løvspringsturen til Herning den 10. maj
og de faste rodage på mandage - onsdage og
lørdage samt længere ture tirsdage og tors-

VI er oppe på
tangenterne ...

dage hen over sæsonen.
Sikkerheden til søs fik også et pip med på
vejen eller rettere søen. Det er en selvfølgelighed at langtursroere sikrer sig at, de kan
fremvise et friskt svømmebevis på min. 300
meter.
Aalborg Roklub har igen i år fået en invitation fra det kinesiske roforbund til at deltage
i årets universitetsregatta i Kina, for specielt

Målgruppe og budskaber

design og udformning

elektroniske medier

tryksager

øvrige medier

salg

Bliv inspireret på
www.novagraf.dk

AALBORG ROKLUB
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Formanden hylder kilometerroerne for mere end
1000 kilometer. Morten Nørtoft og Jesper Quist,
Christoffer Ilsøe Vinther

Gruppen der hædres for mere end 1.500 kilometer. Christian Hauge, Esben Ravn, Troels
Danielsen og Dan Dodensig.

formanden plus hans trofaste følge af op til 11
deltagere - det foregår i juni måned.
Som et af de sidste punkter på dagsordenen
blev der overrakt sølv- og guldårer samt
bæger og rostatuette.
Det var ikke nogen overraskelse at det igen
i 2017 var Allan Pedersen der indtog førstepladsen med flest roet kilometer, hele 2.400
km blev det til, stærkt forfulgt af Christian
Hauge Andersen med 1.911 km.

med akkompagnement fra Bent Bogs standerhejs-ningstrio. Efter endnu en sang, ”Vi
har en splendid roklub”, uden musik, inviterede formanden til pølsegilde på 1.ste sal,
men først efter forsamlingen havde udråbt et
HURRA for Aalborg Roklub.

1 guld og 3 sølv
til udlevering i 2018

1 GULD

Steen Christiansen

3 SØLV

Jesper Quist
Christoffer Ilsø Vinther
Morten Nørtoft

1.563
1.427
1.046
1.021

Årets prisvinder af rostatuetten,, er et godt eksempel på Aalborg Roklubs DNA. Man tager
ansvar og initiativ og påtager sig en opgave.
Der er tale om en gruppe medlemmer, som
nu i flere år har hævet SSP til nye højder og
i 2017 egenhændigt gennemførte en roskole
for nye medlemmer. Godt eksempel for alle
vi andre. Tillykke.
Lars Langrece Christiansen var klar da formanden kommanderede klubstanderen til tops
med sangen ”Vor stander frit skal vaje” igen

10 AALBORG ROKLUB

Klubbens faste mand på førstepladsen med hensyn til antal roede kilometer Allan Pedersen æres
med graveret sølvbæger for 2.400 km.

Frisk vand i rørene
Som det er de fleste bekendt, har klubben
været ramt af et brud på vores hovedvandforsyning.
Af gode grunde var vi længe overbeviste om,
at der var tale om ungdommens kilde, der
sprinklede lystigt i omklædningsrummet og i
særdeleshed i bådhallen.
Det viste sig imidlertid at være et brud på
vores hovedvandledning. Gode råd var dyre
– og tiden knap. Skulle vi nu have gulvet i

omklædningsrummet brudt op – eller kunne
man finde en mere ”spiselig” løsning.
Den tilkaldte blikkenslager var snarrådig og
hurtig på aftrækkeren. En vandslange blev
ført gennem vinduet i baderummet – og til en
udvendig vandhane hos Kajakklubben (som
vi selvfølgelig tog i ed).
Efterfølgende gik gravearbejdet i gang og en
ny forsyning blev ført ind i klubben – med en
rigtig fin installation til følge.

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup
Sørensen
VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk
AALBORG ROKLUB
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De nye universitetsstuderende træner på
livet løs for at blive klar til kommende tids
udfordringer. Mandskabet her, der består af
Søren, Nora, Eva og Emil er efter landgang
på vej med dobbeltfireren Kaj Munk til bådpladsen. Som det ses af billedet kan man som
Liva Weel i sin tid sang sige “En er for lille
og en er for stor“, men heldigvis gælder det
stadigt - også indenfor rosporten “Hellere
lille og vågen“.

Nye universitetsroere melder
sig under fanen
Tekst: Christian hauge,
Foto: Peter Laubek

Igen i år har universitetsroerne startet et forløb med henblik på at rekruttere flere medlemmer til klubben. Denne gang forløber det
over fire uger, med træning både tirsdag og
torsdag aften kl. 17-19.

bassin. Dog er vi heldige med at have coastalbåden, da denne blev sendt ud med en erfaren
styrmand samt en blanding af nye og erfarne
roere, så de nye kunne få oplevelsen af at
være på vandet.

Mere end 100 personer havde vist interesse
på Facebook, og til de første to introaftener
var mere end 35 personer mødt op. Desværre viste Limfjorden sig ikke fra sin bedste
side, så der blev primært roet i ergometer og

Målet for de nye vil være, at stille op ved det
nye tiltag - Universitets DM – som løber af
stablen i København lørdag d. 30. juni. Her
vil Odense Universitetsroning med sikkerhed stille op. Derudover arbejdes der på, at
København, Århus og andre universitetsbyer
også vil være til stede. Desuden bliver der
også inviteret hold fra både Norge og Sverige.

Mette Louise Merrild Karer som styrmand, Asger
Laursen på etter-pladsen, samt tre nye på to, tre
og fire.

Christian Hauge underviser de nye i ergometer
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Fakta vedrørende
robladet
Der har jo det seneste halve år været en del
turbolens omkring robladets distribuering.
Der har været fremsat mange positive udtalelser om robladets betydning for medlemmerne. Ligeledes har der været fremsat
forslag til, hvorledes økonomien vedrørende
forsendelse kunne håndteres. Et enkelt idealistisk medlem har sågar meddelt, at en evt.
præmie i lotteri udelukkende vil gå til porto
til robladet. Redaktionen har varmet sig vil
alle de positive tilkendegivelser. Selv bestyrelsen er blevet varm om hjertet og har
besluttet, at fremover udsendes robladet
til alle – aktive som passive.
Økonomisk ser det således ud: Når annonceindtægter trækkes fra udgiften til
trykning koster hvert enkelt blad 2,46
kr. Når vi udsender over 250 blade med
Post Nord (vi plejer at sende mellem 250 –
260) er portoen 6,05 kr. pr. blad. Når robladet
når frem til medlemmerne pr. post har det kostet klubben 8,51 kr. Der er et uafklaret beløb
på et administrationsbeløb på 68 kr. + moms
som muligvis kommer oveni – det betyder så
yderligere 0,30 kr. Vi har 1 aktivt medlem i
U.S.A. og 4 passive medlemmer, der er bosat
i udlandet. To i Sverige, et i Norge og et i
Tyskland. Her koster forsendelsen 16,50 kr.
pr. blad.
Vi i redaktionen er selvfølgelig glade for den
positive opmærksomhed og godt tilpas med
det endelige udfald.
Hvis der blandt medlemmerne skulle være et

par
stykker,
som kunne tænke sig, at
indtræde i redaktionen, vil en såkaldt
blodfornyelse sikkert være til gavn for den
redaktionelle linie. Undertegnede tiltrådte
eksempelvis første gang som ansvarshavende
for medlemsbladet tilbage i 1962, og før den
tid aktiv reporter for kap – afdelingen. Så det
er et job, der holder redaktionsmedlemmerne
unge. Er du frisk til en ansættelsessamtale
– så kontakt et medlem af redaktionen – så
laver vi en aftale.
På redaktionens vegne
Peter Laubek

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

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

13

Samlet billede af Roskoledeltagerne på
slingersen Instruktører var Christoffer Vinter,
Jens Saxdorff, Ulrik Saxager, Morten Nørtoft, Margon Hald og undertegnede.

Forårets roskole
I weekenden 5. - 6. maj blev forårets roskole
afholdt i høj sol og næsten vindstille. 7 deltagere stiftede bekendtskab med Aalborg
Roklubs mange traditioner og fik to herlige
dage på fjorden. Nu ser vi frem til fortsat instruktion de kommende mandage og onsdage.
Tak til alle for at tage godt imod dem.

?

Hvor mange
har vi i AR
der kan –
vil og tør
tænke ud af
rammen ?

Hvordan kan
Aalborg Roklub
udvikles?
1. Genoprette en
ungdomsafdeling !

2.	Udvidelse af motionstilbud hele året (motion hvor
det at svede er målet) !
3. Bygge et større motions		
lokale !

Anders
Askholm

Mads
Bak-Jensen

Shyamial
Karra

4.	Indføre Rospinning !
5.	Udbygge en stor Sauna,
tæt på og med vindue ud
mod Fjorden !
6.	Indføre ”Vinterbadning” 		
for AR-roere !

Martin Leth
Pedersen

Ogûz
Güner

Thomas
Andersen

7.	Indføre en ugentlig
”Fællesspisning” i AR !
8. osv

Tekst og foto:
Anders
Thomsen
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Mads
Kirkegaard
Kristensen

Bjarne Pedersen

Karen og Aage West, der lige nåede sidste jazzaften inden afrejsen til Målev. Ole K. sørgede for, at de
var i godt selskab.

Forårets første jazzaften
Tekst og foto: Peter Laubek

1. maj kunne klubbens medlemmer glæde
sig over et par rigtig hyggelige timer sammen med AR`s Swingband , der havde flere
gæstemusikere på besøg. Det blev en rigtig
hyggelig aften med et veloplagt og velklingende band. Lidt uforståeligt, at der ikke er
flere af klubbens medlemmer, der benytter sig
af muligheden for en herlig musikalsk oplevelse ved fjorden sammen med klubbens
band. Ganske vist er Erik Myrhøjs stemme
ikke så hæs som Louis Armstrongs og Ib`s
ikke så sløret som Bjarne Liller, men de var
en oplevelse at lytte til. Eksempelvis blev der
spurgt om den nye trommeslager havde været
elev af Gene Krupa, det kan redaktionen

meddele ikke er tilfældet.
Selvom trommeslageren Henrik Kostendings fremtoning, passion for stærk tobak og
spillestil afslører erfaring, som rækker langt
tilbage, har Henrik fået sin musikalske opdragelse nord for fjorden.
Besætningen på jazzaftenen bestod af:
På bas Jens Husted fra Nibe,
ellers er det gamle kendinge.
Trompet: Svend Jørgen
Klarinet: Ib
Euphonium: Frank
Klaver: Oluf
Guitar: Tom Lytzen
Trommer: Henrik
Saxofon: Erik Myrhøj

AALBORG ROKLUB
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Korttursstyrmandskursus
i weekenden 12.-13. maj

Tekst: Jens Skovgaard, Korttursstyrmand

“Et er søkort at forstå, et andet skib at føre”,
skrev Ludvig Holberg i Komedien “Den Politiske Kandestøber”. Det kunne 10 nye Korttursstyrmænd bekræfte, efter at de i weekenden 12. - 13. maj gennemførte kurset, som
sluttede med en prøve for at se, om de nu også
var i stand til at omsætte teori til praksis.
Allerede inden kurset udsendte Formanden
et 18-siders dokument med et indhold, der
godt kunne få nervøse miner frem blandt de
tilmeldte. Der var masser af læsestof fyldt
med regler og fagudtryk, som det forventedes, at vi skulle kunne i søvne, og for at sætte
trumf på, oplyste det medfølgende program,
at søndag eftermiddag var afsat til eksamen.
Men nu havde jeg jo meldt mig til kurset,
så der var ligesom ikke andet at gøre end
at mande sig op og se, om man kunne klare
kravene.
10 elever og en håndfuld instruktører mødte
op lørdag morgen i Roklubben, hvor der til almindelig forundring var opstillet et Polestang
midt i lokalet! Det viste sig dog, at det var
en del af det udstyr, der skulle bruges til en
25-års fødselsdagsfest lørdag aften. Således
beroligede, kunne vi nyde morgenmaden.
Medens vi tyggede af munden og nød en
ekstra kop kaffe, blev vi undervist i love og
regler for søfarten. Roklubben er i.f.t. søfartslovgivningen et rederi, og styrmanden i
båden er skibsfører. Flere mente, at det måtte
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være passende, hvis klubben derfor fremover
udstyrer skibsføreren med guldtresset kasket.
Med juraen på plads, gik vi videre til roreglerne og de mange kommandoer, som nærmest er et særligt sprog. For at det hele ikke
skulle være klasseundervisning, blev vi kommanderet ned i bådhallen, hvor vi gennemgik de forskellige bådtypers konstruktion.
Samtidig fik vi gode råd om, hvordan man
gebærder sig korrekt i en båd. Tilbage på 1.
salen skulle vi nu lære de forskellige sejlerknob, og her kom Polestangen til god hjælp
til Dobbelt Halvstik og Pælestik.
Efter frokost var det tid for at prøve en del
af teorien i praksis. Det var dejligt at komme
ud på fjorden i det skønne vejr, men der blev
næsten ikke tid til at nyde det, for der var godt
nok meget at huske på, og en kritisk instruktør til at rette en, når man rodede rundt i det.
Søndag morgen stod Polestangen der stadig,
men ellers var der nogenlunde ryddet op efter
nattens festligheder. Det gjorde nu ikke så
meget, for straks efter morgenmaden blev vi
beordret i bådene, da Allan havde besluttet, at
vi skulle en tur op nord for Egholm for at lære
det lidt drilske farvand at kende. Det blev en
både lærerig og dejlig tur i det gode vejr. Efter
frokosten, var det nu blevet tid for den afsluttende prøve, og selvfølgelig havde Formanden en lille overraskelse. Han samlede rorene
sammen fra bådene og meddelte, at sejladsen
ved prøven skulle foregå uden brug af ror. Ud
over at manøvrere båden v.h.a. kommandoer,

skulle vi også vise, at vi kunne hilse, korrekt
på Dronningen, hvis hun skulle komme forbi
en dag. Desuden skulle vi ro med kvarte årer,
og lægge til både med- og modstrøms.
Det var lærerigt at finde ud af, at Styrmanden
kan manøvrere med båden udelukkende ved
at dirigere roerne med kommandoer. Dog
viste det sig, at det der med at lægge til medstrøms godt kan være lidt af en udfordring.
Efter prøven erklærede de skrappe instruktører, at vi på acceptabel vis havde forstået
teorien og vist, at vi også kunne bruge den i
praksis. Derfor kan vi nu kalde os Korttursstyrmænd med ret til at føre båd.
Tak for et godt arrangeret kursus, hvor disciplin og godt kammeratskab som altid gik
hånd i hånd.

Deltagerliste –
Styrmandskursus 2018:

Søren Hertel . Peter Plenge
Mike Fredskilde . Jonas Lynggaard
Jesper Quist . Jens Skovgaard
Sten Zülow . Morten Nørtoft
Lars Landgrebe . Michael Wøhlk

Fra venstre ses Troels Danielsen, Esben Ravn,
Mikkel Paetau, Christian Hauge, Simon Staal,
Dan Dodensig og Jesper Quist.

Aalborgs
Bedste
Tekst :Christan Hauge

Over 150 idrætsudøvere har hentet medaljer
hjem til Aalborg det seneste år - enten fra
DM, nordiske mesterskaber, EM eller VM.
Igen i år var universitetsroerne inviteret til
Aalborgs Bedste for at blive hædret for de
flotte præstationer i 2017.

Årets Løvspringstur
Lørdag d. 11. maj deltog 4 roere fra AR og 7 roere fra ADR i Løvspringsturen, som i år foregik på
Sunds sø ved Herning. Vejret var fantastisk, og selv om Sunds sø ikke er Danmarks største daglige
rofarvand, fik vi en dejlig tur med lejlighed til at besigtige store luksus sommerhuse på nærmeste hold.
Randers roklub havde medbragt et par Edon både, som der var lejlighed til at afprøve for interesserede.
Tekst og foto: Anders Thomsen
AALBORG ROKLUB
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Vores klubmedlem fra USA, Henrik Vejlstrup, har sendt os dette fra Saint Patricks dag i
USA. Vedlagt et billede fra Chicago hvor de farver floden, der løber igennem byen grøn.

til GAR’s medlemmer:

Indbydelse til en spændende

GAR
forårsaften
med lidt godt til ganen, spændende
foredrag og jazz/swing musik i

Aalborg Roklubs festlokale
på første sal

Tirsdag den 12. juni 2017
kl. 18.00
Pris pr. person kr. 125,00 incl.
1 gl. vin el. 1 øl el. 1 vand
Vin – øl og vand kan købes.

Aftenens
program
:

Kl. 18.00
Let anretn
ing
Kl. 19.00
Foredrag v
ed
Claus Bert
helsen,
firma A. En
Emne: “hv ggaard A/S.
a
Spritten” - d foregår der på
byggeriet Fortæller om
p
kulturcente å Aalborgs nye
r.
Kl. 20.00
ca. Jazz/S
wing musik
ved AR Sw
		
ing &
J
a
z
z
B
a
nd.
Aftenen slu
tter ca. kl.
22.00.

Bindende tilmelding: På opslag i Aalborg Roklub el. SMS på
29 24 90 77 eller mail franksor@stofanet.dk - Princippet, først til mølle, først
malet, er gældende. Senest tilmelding lørdag den 2. juni 2018.

Glæd jer til en spændende aften i gode venners selskab.
GAR-Bestyrelsen
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Gorm
forlader os
Se hvad
Universitetsroning
også kan føre til!

Vagn
Thidemann
75 år
Gorm Rasmussen forlader os
ASAP !

Gorm har fået en stilling som ”Fysisk Træner” for det danske svømmelandshold fra maj
måned og foreløbig i en 3 årig periode !
Gorm var med på det første hold Universitetsroere i 2013. Han var medvirkende til at få
sammentømret det, vi har i dag på Universitetsområdet.
Efterfølgende blev han Assistent-Træner for
Uni-roerne i Aalborg Roklub.
Han har også sørget for Vægttræningen i en
treårig periode, således at vi næsten har været
skadesfrie i denne periode.
Bjarne Pedersen
NB: Jeg kommer til at savne ham som sparringspartner.

Runde fødselsdage
Roklubben og redaktionen ønsker hermed
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte
medlemmer:
75 år:

Vagn Thidemann 15. juli
70 år:

Oluf (Daffy) Andersen 17. juni
65 år:

John Fjeldsted Larsen 26. april
Kjeld Lund 27. juni
40 år:

Henrik Christoffersen 12. juli

- vi si’r tillykke

Det er en kendsgerning at Vagn Thidemann
fylder 75 år den 15. juli. Ufatteligt at det
allerede er 5 år siden, vi sidst fejrede ham. Vi
i Team Torsdag må sige som Benny Andersen
i første vers af voksenfødselsdagssangen.
”Årene går – nej de spæner afsted”. Vestbydrengen fra Cort Adelersgade, der tilbragte en
stor del af barn- og ungdomstiden ved fjorden. Startede med kåg, så blev det sejljollen
”Jap” senere blev det den fireåres outrigger
”Urban”. Vagns meriter på kaproningsbanen
kan aflæses på sølvskjoldene i forhallen, hvor
hans navn figurerer sammen med adskillige
navne på nuværende medlemmer som John
Terp, Svend Jørgen Carstensen, Bjarne Pedersen, Niels Erik Pedersen, Jacob Christensen,
Hans Worm og Bent Jørgensen (passiv) samt
Kurt Sørensen (passiv). Efter uddannelse
som maskinarbejder ved De Smidtske valgte Vagn, at uddanne sig til folkeskolelærer.
Vagn emigrerede så med familien i 1973
til Voersaa i Vendsyssel, hvor han udførte
sin manddomsgerning som en særdeles
dygtig og afholdt lærer ved Stensnæsskolen . Herefter fulgte en årrække med en
række nye udfordringer dels på jobbet,
med familieforøgelse og som træskibssejler, men Vagn slap aldrig kontakten til Aalborg Roklub. Så i 2006 blev Vagn atter aktiv rosportsmand. Han blev optaget i Team
Torsdag, hvis formand dengang var i samme
situation som Vagn, nemlig enerådende i
alle situationer, men med consensusdikterende, præsentisk fru Inger i baggrunden.
Derfor er Vagn faldet rigtig godt til blandt
mange ligestillede rosvende i Team Torsdag.
Vagn førte sig ret hurtigt frem i klubben, han
var jo allerede kendt for sine flotte tegninger
på omslaget af AR`s 100 års jubilæumsskrift.
En succes Vagn gentog med 125 årsskriftet.
Udover det trofaste fremmøde tirsdag morgen til bassinroning om vinteren og roning
på fjorden om sommeren har Vagn gjort sig
bemærket med sin interesse vin og mad. EkAALBORG ROKLUB
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sempelvis bjæsk og de mange varianter der
findes. Vi kender alle Brødresnapsen. Vagn
er ikke selv bleg for at eksperimentere med
diverse spirituelle sammensætninger, de
såkaldte slatkompositioner. Når der tirsdag
morgen bliver kommanderet velroet ved Norden, 1. kost eller Østre Havn uddeler Vagn
små flasker til besætningerne. Det startede
med ”Lokalbedøvelser” på flaske, inspireret
af Ole Tandlæge, siden har det udviklet sig .
Trods sine snart 75 år er skolelæreren, museumsmanden og skipperen fra Voersaa altid
klar til fest og kammeratligt samvær. Er altid
villig til at øse af sin viden om spansk vin,
whisky og ikke at forglemme gammel ost,
alle områder hvor Vagn gennem årene har
samlet omfattende viden, til stor glæde for
Team Torsdag. Ved seneste fest, Team Torsdags galajfest, hvor Vagn var en af hovedarkitekterne kunne vi glæde os over Vagn`s
omfattende kreative evner ved fremstillingen af desserten, vist nok med lidt støtte
hjemmefra fra fru Inger. Ingen tvivl om,
at Vagn må betegnes som en virkelig livsnyder, der forstår at glæde sig over de muligheder livet giver, muligheder som Vagn i
højeste grad selv er medvirkende til opstår.
Trods det, at Vagn de sidste mange år har
været dybt engageret i museumsarbejde, dels
i Sæby Museum og de senere år Nordjyllands
Kystmuseum og samtidig selv er skibsreder
og medejer af det gode træskib ”Brødrene af
Asaa”, så bliver der alligevel tid til roning.
Gamle rosvend tak for mange års dejligt samvær
og mangen god diskussion og inspiration både til lands og til
vands. Vi spæner videre mod de fire snese.
Stort tillykke fra
rokammeraterne i Team Torsdag
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Oluf
Andersen
70 år
Atter runder en af Frank Pedersens trofaste drenge det runde hjørne, nemlig
Oluf måske bedre kendt som Luffe eller fra helt gamle dage Daffy. Oprindelsen
af dette øgenavn fortaber sig i det uvisse!
Oluf startede som ungdomsroer samtidig med
en del andre fra vestbyen, men boede dog i
Vejgård, og det var ikke få gange, vi hørte om
besværet, det var at komme i roklubben om
aftenen på cykel. Først i skole og senere på
job, tilbage til hjemmet og så i klubben om
aftenen. Oluf kom hurtigt i gang med outriggerroning og var da på et tidspunkt med
på en drengefirer, der naturligvis blev kaldt Daffyfireren! Fra 1965 og frem til først
i halvfjerdserne var Oluf at finde på flere
forskellige letvægtsfirere med flere 1. pladser rundt i landet. Holdet bestod dengang af
Hans og Per Nygaard, Oluf, Leif Hansen og
styrmand Leif Jørgensen. De sidste år blev
Leif H. udskiftet med Roar Clausen. Det var
her, Oluf pga. af dårligt vejr fik organiseret en
træningslejr vha. sin far, der lånte et sommerhus i Skallerup Klit. Vi drog så af sted godt
belæsset med vægttræningsstænger mm., og
havde en fin uge i det nordjyske. Om aftenen
kørte vi til Løkken og drak et par sodavand!
Det vakte noget forundring hos servitricen,
der da godt lige ville se, hvad vi gemte i
vores tasker. Hun havde ikke før mødt nogen, der drak så meget sodevand. Hun fandt
selvfølgelig ikke noget i taskerne, for vi var
jo kaproere. Også i otter kombineret med
klubbens begynderfirer blev det til sejre, der
var også en sejr i letvægtsotter, hvor vi var
kombineret med Fredensborgs letvægtsfirer.
På alle disse ture, på kaplangture og vores
køreture søndag eftermiddag var Oluf tit
offer for drillerier, - i dag kaldet voksenmobning. Det var selvfølgelig altid godmodigt, men vi kunne ikke lade være, da Oluf
havde et temperament, der passede fint til
lidt drilleri. Dette temperament kom ham
altid til gode, når der skulle ydes på banerne.

Da Oluf blev færdig med at læse til maskinmester fik han job på Sjælland og siden i
Års, hvor han og Sonja købte hus. Der blev
bygget om i huset flere gange (og Oluf bygger stadig om …), inden de sammen startede Grilhytten. Den blev også bygget
om, og de drev den sammen i mange år.
Kærligheden til vandet forblev intakt, idet
Oluf begyndte at sejle og på en af disse
ture, hvor rokammeraterne ofte var med,
var Frank Pedersen også med. Det var en
tur hjem fra Fyn Rundt, hvor lykkededes
Oluf at lukke munden på Frank, - noget der
næsten var umuligt. Frank blev nemlig så
søsyg, at han lå underdrejet på hele turen!
I sagens natur kom Oluf ikke meget i klubben på grund af mange andre aktiviteter. Nu
omgås han i stedet bladets tidligere redaktør
Per Larsen i Spanien, hvor de begge har hus.
Efter pensioneringen er roningen taget lidt op
igen, nu sammen med Jens Faurholdt og Svend
Bogtrykker, når de ellers kan samles. Rygtet
vil vide, der kan være mange undskyldninger.
Olufs fødselsdag skal fejres med en tur til
Bali for hele familien, og vi ønsker tillykke
med fødselsdagen og en god tur til jer alle.
Rokammeraterne

John Fjeldsted
Larsen
65 år
John er trods sin astronomiske høje alder (i
forhold til sine rokammerater) stadig den
unge, friske spejderdreng med gå på mod
i relation til alle livets forhold. Bortset fra i
roklubben bliver han da også kaldt ved sit spejdernavn Jonis alle de andre steder han kommer (hjemme, Bager La Bontá, Spejdersport,
Kystens Perle, Tønder Festivalen, Behag
din Smag, Sallings delikatesse afd., Huset).
John er altid vel forberedt og tingene skal
gøres korrekt og ikke mindst med umage.
Her gælder ingen lette løsninger. Vi andre nyder løbende stor glæde af, når John
tilbyder sine hjemmelavede lækkerier som
perfekt bagt rugbrød, sild i diverse afskyg-

ninger eller scrambled eggs med bacon
kreeret på den på rotur medbragte, elskede
og uundværlige Trangia eller servering af
udsøgte vindruer, der kun kan fjernes fra
stilken med den medbragte vindruesaks
(herved undgås at besudle de andre vindruer med rokammeraternes fedtede fingre).
John serverer retterne med en ærbødighed,
som var det de hellige relikvier og med en
respekt, som var det flydende nitroglycerin.
John har planlagt og orkestreret utallige roture
som i relation til detaljerigdom får invasionen
i Normandiet til at blegne. Her overlades intet
til tilfældighederne. Der er jo f.eks. ingen grund til at medbringe First Price madvarer på en
tur, når kvalitetsvarer ikke fylder mere! Eventuelle forsøg på at sænke barren bliver øjeblikkeligt og effektivt bremset med et enkelt
sigende blik og et hævet øjenbryn. Der er jo
ingen grund til at udstille den manglende stil.
En enkelt af Johns planlagte roture, der har
indmejslet sig i historien og deltagernes
hænder, skal lige nævnes. Den episke rotur
til Skotland. På trods af en ubetydelig planlægningsfejl (roning hver dag imod den altid
fremherskende stride vind fra vest) berettes
der årligt om denne tur med glød i kinderne
og varme i stemmerne (dog fornemmes, at
deltagerne flere gange havde kigget direkte
ind i dødsriget). Fordelen ved denne planlægning var jo helt klart, at de daglige roture blev af længere varighed, hvilket jo kun
er positivt, når man er glad for at ro, at der
blev større mulighed for at betragte søbredden og ikke mindst, at det var lettere at vælge
mellem de få overnatningsmuligheder, der
stadig havde åbent, når det trætte og hårdt
prøvede mandskab endelig nåede i land.
John er et lige så vigtigt element i roningens
glæder som en bundprop. Uden bliver det
ikke rigtigt det samme. John er altid opmærksom på andres ve og vel og selvom tilbageholdende af væsen, får han altid sine meninger og holdninger frem, hvilket er positivt,
da man herved altid ved hvor man har ham.
Og det skaber ro og tryghed i Johns selskab.
Rokammeraterne

Husk GAR’s forårsfest 12. juni
- se side 18
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g at vore unge universitetsstuderende ofte undrer sig over den specielle duft, der kommer
i køkkenet og opholdstuen tirsdag morgen.
De unge mennesker er uvidende om, at det
er ”Myrens Potkäse” en avantgarde smøreost
for feinsschmeckere. For nyudsprungne osteelskere er det som at få en lus-sing første
gang man smager på potkäsen, hvis byggestene består af hundrede osterester indsamlet
gennem 5 – 10 år, løbende tilsat alle typer af
bjæsk og brændevin. Potkäsen kan i lugt- og
smagstyrke med lethed konkurrere med den
svenske surstrømming. Blandt Team Torsdags osteelskere dukkede Vagn Thidemann
pludselig op med en ostetype, der aldrig har
været smagt før. Stank på højde med potkäsen,
men i stedet for potkäsens grå sprittede masse
havde Vagns halvfaste ”Antikke Asaaost”
en ubestemmelig blå/rød farve – forestil jer
en ulk i en blikspand med havvand. Fremtiden må vise om Vagn vipper Erik Myrhøj
af tronen som Team Torsdags Ostemester.

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
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g at forleden ved en snak i klubben blev der
spurgt hvorfor kaldes snapsen Aalborg Taffel
Akvavit for en ”Rød Aalborg”. Forklaringen
er at den første etiket som De Danske Spritfabrikker brugte efter overtagelsen af Harald
Jensen var rød. Bemærk stavefejlen. I øvrigt
blev det klargjort at de unge roere i dag ikke
kender begreberne en ”Kylling” betegnelsen
for den lille snapseflaske på 10 cl. Halvflasken
som bærer betegnelsen ”En halv abe”, og endelig helflasken som kaldes en ”Fuldrigger”.
g at der er ingen grænser for den iderigdom
og humor, der dukker op når rosvendene en
ledig stund er bænket i omklædningsrummet.
Den tirsdag morgen, hvor det blev bekendtgjort, at vandforsyningen til klubhuset var
afbrudt, gik det op for os hvor stor en betydning vandforsyningen har for opretholdelsen
af et normalt klubliv. Bestyrelsen havde om
morgenen udsendt en kort bulletin – vandforsyningen til klubben afbrudt. Det betød, at
flere klubmedlemmer havde vand med hjemmefra til kaffebrygning og paptallerkner og
plastikkrus fundet frem. Klubben spillemænd
mente også, at jazzaftenen måtte aflyses på
grund af manglende spillevand.
g at problemerne med fugtpletter på gulvtæppet i omklædning og udsivende vand i bådhal
er løst. Der er nu fremført en ny hovedvandforbindelse.
g at vi har fået tre nye langtursstyrmænd,
nemlig Torkild ( Betjent) Carlsen, Kaj Erik B.
Jensen og Anders Thomsen. Stort tillykke til
dem.

Det kan være svært for
dig at vurdere hvilken

KIG IND og få gode råd
og en snak om dit hår

frisure der passer til

- så kan vi i fællesskab

netop din hårtype og
dit ansigt - derfor
stiller vi vores
ekspertise
til rådighed for dig.

finde en frisure dit
hår kan “bære”
- og som samtidig
passer til dit temperament og dit ansigt!

GRATIS

Få gode råd

gratis

Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg
Tlf. 9812 8699 · www.lassen-eriksen.dk
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El-Service
Nørresundby
Sundsholmen 39
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 9632 6000

Hurtig udrykning * Topkvalificeret
mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller

Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og
installation * Gratis rådgivning

Airport
Aarhus:
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus
Tlf. +45 8610 6655

Landingslys * Docking system * Fjernstyring
og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler

Højteknologisk avancerede løsninger*
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted

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

Trafikstyring

Glostrup:

Entreprise

Fabriksparken 56
DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

El-Tavler

Specialdesign af alle typer tavler * Serieproduktion * Integreret med Automation
Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, ElService, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

- vi ses Sankthans aften på søsportsvej
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

