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En ny  rosæson er startet med smukt og 
dejligt vejr
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th.        61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstform. (kasserer):
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         26 80 30 04
   9000 Aalborg           Okonomichef@AalborgRoklub.dk

Næstformand:
 Steen Christiansen Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk

Rochef:
 Flemming Due Nielsen Ridefogedvej 10           98 18 21 02   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder:
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Karsten Holst  Aurikelvej 6           98 29 42 87           
   9310 Vodskov           HRchef@AalborgRoklub.dk

Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk
Kommunikationschef:
 Anders Ørum  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning:
 Jørgen Sørensen              Se logistikchef
    

Motionsroning:
 Steen Christiansen             Se Næstformand

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade 11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk

Gamle Aalborg Roere (GAR)
 Michael Richter   Michael Richter   Michael Richter Skelagervej 155 st.tv        98 18 13 51
   9000 Aalborg

Medlemsblad (ansv. red.)
 Anders Josefsen  Helgolandsgade 66 3.th           
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk



AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

2

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

3
.............................................................................................................................................................................

EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Tak for en veloverstået 
generalforsamling i god ro og orden.
Vi takker for valget og den tillid I har 
til os i bestyrelsen, for at vi kan ”køre 
forretningen” – Aalborg Roklub. Vi har 
et ansvar for, at holde traditionerne 
i hævd, tænke nye tanker og tiltag 
og selvfølgelig den ”daglige drift” af 
klubben, så Aalborg Roklub stadig vil 
bestå, som et samlingspunkt for os 
alle og nye medlemmer.

Foråret står for døren, dermed er vi 
klar til at komme på vandet igen efter 
en lang vinter. Standerhejsning, og vi 
er klar til indtage fjorden igen. Den 
lange vinter med vedligehold af både 
og træning i motionsrum, bliver nu 
afl øst af ture på vandet – det vi har set 
frem til siden Standerstrygning.

I vinterens løb har vi fået et aktivt 
turudvalg, der vil arrangere ture 
i løbet af sæsonen, ligeledes 
har tre medlemmer været på 
Langtursstyrmandskursus – og de 
frigives ikke før de har arrangeret en 
langtur, så der er noget at glæde sig til 

i den kommende sæson. 

Foran os ligger en sæson med 
forhåbentligt ”godt vand” hele tiden, 
så vi kan få en aktivt på vandet der er 
bedre end sidste år.

Herudover har vi forskellige aktiviteter, 
som der skal bruges mandskab til, 
Grøn Koncert, Åh Abe og Karneval 
– det giver penge til klubkassen, og 
man kommer ”gratis” til koncert. I år 
er vi arrangør af Regattafesten og det 
plejer også at give et positivt bidrag til 
vores økonomi.
Ligeledes er der Ungdomslege fra 31. 
juli til 5. august, det kaster ikke noget 
af økonomisk, men giver børn og unge 
en oplevelse med roning og samvær 
roere fra andre lande. 

Selvfølgelig er der også de ”sure pligter” 
i løbet af sæsonen, så som vedligehold 
af huset, men jeg ved at vi i klubben 
har en stor skare af ”frivillige” der vil 
være behjælpelige med det.

Så kom bare an rosæson – vi er klar.

Med håb om en god sæson for os alle 
– vi mødes i klubben eller på vandet.

EMNE: Generalforsamlingen 2007
Af Peter Laubek

Denne generalforsamling vil 
blive husket for medlemmernes 
positive holdning til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet.

Et halvt hundrede medlemmer havde 
trodset snemasserne og var troppet 
op på Søsportsvej til den årlige 
generalforsamling.
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AKTIVITETSKALENDER
april:
28–29.Løvspringstur fra Skive Roklub - Langtur

maj:
13.Madpakketur - Langtur
26.Venø Rundt fra Struer Roklub - Langtur

juni:
17.Madpakketur Mariager Fjord - Langtur

juli:
15.Madpakketur - Langtur

august:
12.Madpakketur Frederikshavn - Langtur

september:
9.Madpakketur - Langtur

OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under 
aktiviteter på klubbens hjemmeside
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Formand Jesper P. Winther bød 
velkommen og foreslog på bestyrelsens 
vegne rutinerede Niels Erik Hofman 
som dirigent. Hof blev valgt af en enig 
forsamling. 

Herefter overlod dirigenten ordet til 
formanden, der fremlagde formandens 
og bestyrelsens beretning og planer 
for kommende sæson, der er gengivet i 
efterfølgende afsnit.

Formandens beretning

Året 2006 – der gik
Sæsonen 2006 er gået og der har 

været en god og aktiv sæson i Aalborg 
Roklub mange roere på vandet og 
megen aktivitet på land.

Motionsroning
Motionsroning har tegnet sig for 
en stor del af aktiviteterne i 2006. 
Som et højdepunkt må nævnes 
Storebæltsroningen, hvor fl ere 
medlemmer deltog – jeg har hørt de 
har haft en god og indholdsrig tur. 
Næste punkt i opremsningen må vel 
være deltagelse i Jysk Maraton, som 
Nibe Roklub afholdte, vejret var ikke 
noget at råbe hurra for – men hvad 
alle jo samme vilkår. Turen var sjovere 
da den var overstået. I det forgange år 



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

6
.............................................................................................................................................................................

7

deltog roere fra Aalborg Roklub også i 
Landsmotionsstævnet i Ry.
Her er det sociale og festen et vigtigt 
indhold, men roning er stadig i 
højsædet. Herudover har der været 
arrangeret en del en-dags-ture, samt 
ture uden for dagligt rofarvand – ingen 
nævnt ingen glemt. Nogle af turene er i 
øvrigt omtalt i vores udmærkede blad.

Kaproning/8GP
Ja vi kalder det kaproning og 8Grand 
Prix er selvfølgelig også kaproning, 
men kun over 1000 meter. Igen i 
år har Aalborg Roklub deltaget i 8 
Grand Prix, dette år i anden division. 
Vi burde måske stadig have været i 
tredje division, men holdte en klar 
femte plads i divisionen, så det lader 
til at vi kan fortsætte i anden division 
også i den kommende sæson.

Aalborg Regattaen var selvfølgelig 
også med aktiv deltagelse fra Aalborg 
Roklub, men høsten af medaljer 
manglede lidt.

Vinteraktiviteter
Som en selvfølge deltager Aalborg 
Roklub også i 8 Grand Prix i 
vintersæsonen, her roes der i ergo 
meter. Der er ingen inddeling i 
divisioner – alle roer mod alle, og der 
er deltagere fra hele verden.
Endnu har vi ikke været i kamp om 
topplacering. Det skal dog nævnes at 
der hvert år til generalforsamlingen 
i DFfR trækkes lod om et ergometer 
blandt de deltagende hold – vi har ikke 
vundet endnu. Så det har kun kostet 
sved og ømme ben med videre.

Herudover har vi nogle roere som 
har trænet mere seriøst end andre, 

hvorfor de har deltaget i både Jysk 
Mesterskab og Dansk Mesterskab i 
ergometerroning. Det har også givet 
afkast i form af medaljer.

Vores motionsrum bliver selvfølgelig 
også benyttet af ”motionisterne” og det 
er godt at se den interesse, der for at 
holde ”formen” ved lige også når man 
ikke kan komme på vandet.

Svømning er også en del af vores 
vinteraktiviteter, men her er der plads 
til fl ere – vi har trods alt hele bassinet 
for os selv.

Gymnastikken har vi desværre måtte 
afl yse, da det ikke har været muligt at 
fi nde en instruktør, men vi prøver igen 
til næste sæson.

Salsa er et ekstra tilbud for dem med 
rytme i kroppen, det foregår på første 
salen.
Hus

Hele facaden mod Søsportsvej er 
blevet malet i det forgangne år 
– i øvrigt stor tak til ”malerne”, de har 
ligeledes sagt at de vil tage ”søsiden” i 
det kommende år.
Ligeledes er vi i gang med en 
udskiftning af de ruder, som er 
punkteret.

Bådparken
Aalborg Roklub har fået en ny båd 
i 2006, Støckel, som blev døbt ved 
standerhejsningen. Den er blevet 
brugt fl ittigt, og den er rigget så der 
både kan roes med en, henholdsvis 
to årer.
Vedligeholdelse af bådparken er 
overladt til bådformændene, og de 
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har sørget for at alle vores både var 
klar til at komme på vandet i foråret. 
Deres ihærdighed har de fortsat efter 
er sæsonen på vandet er afsluttet, 
således at der kan ventes en klar 
bådpark ved standerhejsning.

Kurser
Igennem året har en del medlemmer 
deltaget i kurser arrangeret af DFfR, 
det er godt at se at der er interesse 
for at uddanne sig til at dygtigere som 
roer eller instruktør.

Roskolen er vel ikke et rigtigt kursus, 
selvfølge for kaninerne, men det er 
vores fødekæde til nye medlemmer og 
derfor skal det også nævnes her.

”Rovejen” Samarbejde
På Søsportsvej er der fl ere klubber 
der beskæftiger sig med roning, 
og dem har vi selvfølgelig også 

samarbejdet med i årets løb. Det være 
sig skoleroning, som tilbydes gennem 
Aktiv Sommer, eller sociale aktiviteter 
og Aalborg Regatta
Sammen med ADR afholdte vi i årets 
løb forskellige aktiviteter, kanindåb, 
Skt. Hans m.v..
Selvfølgelige har der også været en del 
fælles ture.

Kommende år
Planerne for det kommende år – ja 
det er medlemmerne der bestemmer 
aktivitetsniveauet.
Der allerede planlagt enkelte langture, 
vist nok for indbudte, herudover vil 
langtursudvalget arrangere ture i 
løbet af året.
8 Grand Prix forventes at fortsætte, så 
må vi jo håbe at vi bliver lidt bedre i 
den kommende sæson.
Samarbejdet på ”rovejen” fortsætter i 
år både med skoleroning, Ungdomslege 
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og Aalborg Regatta.
Efter bl.a. spørgsmål og forslag 
fra Flemming Fuusagerog Peter 
Gadegaard i f.m. kommunalt tilbud om 
alternative faciliteter til træningslokale 
samt orientering om planerne 
med renovering af gulv i bådhal og 
udvendig trappe til 1. sal godkendte 
forsamlingen årsberetningen.
Økonomichef Henning Andersen 
gennemgik herefter det reviderede 
regnskab, der efter kort debat blev 
godkendt.
Herefter blev indkomne forlag 
behandlet. Team Tirsdag havde 
fremført problemer med de mange 
inriggere, der var placeret  i 
midtersektionen, lige ud for 
indgangen til hallen. Det er meget 
vanskeligt at bugsere bådene ud og 
ind. Bestyrelsen blev opfordret til at 
fi nde en løsning. Fra forsamlingen 
fremkom der fl ere forslag. Anskaffelse 
af en kran ligesom hos ADR. Roar 
Clausen omtalte en løsning med en 
mobil bådhylde som han kendte fra 
Hadsund Roklub. Der var også forslag 
om at udfase kaproningsbåde, der var 
udtjent og dermed skaffe mere plads 
til det bådmateriel, der blev brugt 
til hverdag. Formanden lovede, at 
der under rochefens ledelse vil blive 
nedsat et udvalg, der får til opgave at 
komme med et løsningsforslag.

Svend Langer havde indsendt 
nedennævnte forslag til behandling på 
generalforsamlingen:

1. Sælg roklubbens kajakker
Undertegnede tillader sig herved 
at fremsætte forslag om at sælge 
roklubbens havkajakker.
Indførelsen og anskaffelsen 

er gennemført med baggrund 
i en fl ertalsbeslutning på en 
generalforsamling i tillid til, at det 
ville blive en udvidelse i klubbens 
aktiviteter til glæde for medlemmerne.
Imidlertid er det mit indtryk at 
indførelsen ikke er blevet til glæde for 
ret mange medlemmer, men i stedet 
er blevet til emne, som bestyrelsen 
har brugt megen tid på omkring 
udarbejdelse af et kajakreglement, 
der igen har skabt utilfredshed for 
kajakudøverne. Mig bekendt er der 
endnu ikke opnået et tilfredsstillende 
resultat. 
Mit forslag skal ses som et ønske om 
at skabe ro i roklubben, så man i 
såvel bestyrel-sen som medlemmerne 
imellem, kan fi nde frem til et mere 
harmonisk samarbejde om roklubbens 
normale aktiviteter.

Svends ærinde med at skabe ro i 
klubben blev måske nok misforstået 
- overskriften var som en rød klud 
for en del af medlemmerne, blandt 
andet undertegnede - så kajakstriden 
blussede op i lys lue - med en række 
indlæg fra en række kombattanter 
Michael Richter, Bjarne Pedersen, 
Gregers S. Gregersen, Bjarne 
Pedersen, Povl Wendt, Flemming 
Fuusager, Svend Langer, Karsten 
Holt,Henrik Sørensen m.fl . Forslaget 
resulterede i en skriftlig afstemning. 
Resultatet blev at 15 stemte JA til 
kajakkerne skulle sælges, 25 stemte 
NEJ til kajakkerne skulle sælges og 
der var 8 blanke ste
mmer. Altså vi arbejder videre på, 
at de kajakinteresserede sammen 
med bestyrelsen fi nder fodslag om 
de bestemmelser, der fremover 
skal gælde for kajakroning. Henrik 
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Sørensen, der har udført et stort 
arbejde i f.m. udformning af 
kajakreglement, kunne meddele, at 
han var villig til endnu et forsøg på 
sammen kajakfolket og bestyrelsen at 
få formuleret et anvendeligt regelsæt. 
Det blev endelig slået fast, at er man 
medlem af Aalborg Roklub er det 
primært for at ro baglænsroning og 
man skal gennemgå den uddannelse 
der er knyttet hertil. Er man kun til 
kajakroning så hører man til i Aalborg 
Kajakklub. Man melder sig vel heller 
ikke i AR hvis man kun er til Salsa, 
som klubben jo også tilbyder !

2. Indkøb af inriggerbåd
I erkendelse af at der er meget lang 
leveringstid på inriggerbåde udført 
i træ (helst klinkbyggede) foreslår 
undertegnede, at generalforsamlingen 
træffer en beslutning om, at 
bestyrelsen i indeværende år afgiver 
bestilling på enten en 2-er eller 4-er 
på Grejsdalens Inriggerværft.
Udover leveringstiden (ca. 5 år) er 
forslaget motiveret ud fra bådenes 
popularitet blandt medlemmerne. 
Medlemskredsens aldersgennemsnit 
er stigende, ligesom bådene anvendes 
til instruktion af nye medlemmer og 
passer vejret ikke til outriggerroning, 
så har kaproerne også glæde af 
inriggerne.  Endvidere stiller den 

ældre eksisterende bådpark store 
krav til vedligeholdelse, hvilket jeg 
dog stadig fi nder vi skal tilstræbe at 
fastholde niveauet på.

Efter en kort debat om behovet for 
forskellige bådtyper fi k bestyrelsen 
generalforsamlingens tilslutning til 
at afgive en bestilling på en inrigger 
ved Grejsdalens Inriggerværft, der jo 
bygger bådene efter tegningerne af de 
gamle Løgstør både som vi jo har så 
gode erfaringer med her på Limfjorden. 
Bestyrelsen afgør om det skal være en 
2 åres eller 4 åres inrigger.     

Valg af bestyrelsesmedlemmer har 
i de senere år været et af de helt 
svære punkter, men i år blev det 
anderledes. Vi kunne glæde os over, 
at vi fi k valgt nogle rigtig gode folk 
til de ledige poster i bestyrelsen. 
Henning Andersen ønskede på grund 
af arbejdspres at fratræde posten som 
økonomichef. Denne post blev  Simon 
Lyngshede valgt til at overtage og 
Svend Langer lovede at supervisere 
ham i det omfang der var behov. Steen 
Christiansen var villig til at modtage 
genvalg som næstformand. Gregers 
S. Gregersen afgik som logistikchef 
( husforvalter ) og han blev afl øst af 
Erling Steffensen, der således skifter 
Amtsgården ud med Aalborg Roklubs 
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smukke klubhus. Posten som HR 
- chef har været vakant siden Reno 
Steinke stoppede i efteråret. Til denne 
post blev Karsten Holt valgt. Endelig 
meddelte Lars Pilegaard Larsen, at 
han påtænker at fl ytte fra byen, derfor 
blev der valgt ny kommunikationschef. 
Valgt til denne post blev Anders 
Ørum.Det betyder, at vi kan starte 
sæsonen med en fuldtallig bestyrelse 
- særdeles glædeligt.Den generelle 
holdning i forsamlingen var at alle 
medlemmerne støtter bestyrelsen 
og hjælper med at løse de opgaver 
bestyrelsen delegerer ud.

Revisor Børge Christoffersen og hans 
lærling på 2. år Poul Wendt Jensen 
blev genvalgt.

Svend Langer afl agde beretning 
og fremlagde regnskab for 
Dispositionsfonden, der viste en 
formue 31. december 2006 på 
277.669,55 kr. Begge dele blev 
godkendt.     

Under eventuelt kom der en lang række 
indlæg fra medlemmerne: Erik Jensen 

kunne meddele, at klubbens vvs 
eksperter var i færd med at sikre varmt 
vand i samtlige brusere i baderummet. 
Børge Christoffersen undrede sig 
over, at traditionen fra 1886 med 
standerhejsning søndag formiddag nu 
skulle ændres til lørdag eftermiddag. 
Formanden svarede, at bestyrelsen 
ønskede, at gøre standerhejsningen 
mere festlig og i samarbejde med 
ADR arrangere aftenfest. Flemming 
Fuusager redegjorde for intentionerne 
i den af Task Force udarbejdede 
organisationsplan, der jo blandt andet 
var forårsaget af, at det gennem en 
årrække ikke var muligt at få besat 
alle bestyrelsesposter. Det er lykkedes 
nu - og han opfordrede derfor 
medlemmerne til at arbejde positivt 
på at støtte og afl aste bestyrelsen i de 
mange opgaver, der skal løses hvis vi 
skal lykkes med de ønsker vi har for 
klubben i årene fremover.
Aftenen sluttede med at 
formanden takkede Niels Erik 
Hofman for kompetent ledelse af 
generalforsamlingen og forsamlingen 
rejste sig og udbragte et leve for 
Aalborg Roklub.     
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EMNE: GAR`s generalforsamling !
Af Peter Laubek

Atter i år var der stor tilslutning 
til årets torskegilde og 
generalforsamling.Mellem 40 og 50 
deltagere - ganske fl ot. Blandt de 
tilstedeværende var blandt andet  
robladets udsendte globetrotter 
Thorkild A. Kristensen, der netop 
sammen med fru Jane, er vendt hjem 
fra Sydpolen hvorfra redaktionen 
afventer rejsebeskrivelse.
Nævnes skal også, at den årlige fi ght 
mellem klanbrødrene fra Nygaard 
- klanen og Broe - klanen i år blev 
vundet af sidstnævnte, der i år havde 
hjemskrevet Mini - Broe ( Henning fra 
Kolding ). Nygaard - klanens talerør 
Hans Nygaard insisterede på, at det 
ikke kunne være antallet, der var 
gældende ( Per og Ib lå hjemme med 
infl uenza efter for meget afterskiing 
) , men kvaliteten, hvorefter Hans 
rejste sig op så forsamlingen kunne 
vurdere hans skoleleder- og tidl. GAR 

formandkorpus. Denne påstand og 
fremvisning blev klart afvist af Torben, 
Preben og Henning.  
Årets generalforsamling var anderledes 
på den måde, at ikke mindre end 5 
nye medlemmer skulle forsøge klare 
optagelsesprøvens udfordringer.
Ceremonimester Karl Johan Thomsen 
iført vanlig ornat og omgivet af 
den rette mysticisme førte de 5 
nye medlemmer, William Doelle 
Kristensen, Kent Persson, Vagn 
Thidemann og Flemming Due gennem 
de specielle GAR ritualer og alle 5 
klarere den sidste vanskelige hurdle 
uden at spilde en dråbe under trussel 
af, at var der bare en, der fejlede skulle 
hele ritualet tages om.
GAR formanden Michael Richter, 
der i stadig stigende grad ved 
sin fremtoning, sprogbrug og 
adfærd lever op til forsamlingens 
forventninger til en rigtig GAR - 
formand - havde fuldstændig fod på 
generalforsamlingen.
Alene det at hans første henvendelse 
til forsamlingen drejede sig om, at der 
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var penge at tjene, hvis man købte en 
halv fl aske Rød Aalborg til 70 kr. viste, 
at han kendte sine pappenheimere til 
fuldkommenhed.
Formanden omtalte og forsamlingen 
mindedes  frisørmester Knud 
Søndergaard, der afgik ved døden i 
det forgangne år. Knud var mangeårig 
morgenroer og aktivt medlem af GAR. 
I lighed med sidste år var det et mageløst 
torskegilde. Masser af velsmagende 
torsk, stegte fl æsketerninger, sejlende 
i fl ydende svinefedt, rødbeder, 
revet peberrod, hakket æg, opbagt 
sennepsovs og kogte kartofl er - med 
andre ord - hele svineriet. Altsammen 
skyllet ned med Rød Aalborg. At 
se ned langs bordene med hvilken 
veltilpashed de gamle drenge - med 
fedtet silende ned langs mundvigende 
- indtog dette året festmåltid, var en 
fornøjelse. Kokkeparret og de 2 lækre 
servitricer Nikoline og Rose blev kaldt 
ind og modtog forsamlingens fortjente 
hyldest.
Med stoisk ro kunne formanden 
meddele at GAR bestyrelsen 
anbefalede Børge Christoffersen som 
generalforsamlingens dirrigent. Her 
viste forsamlingen sin oplagthed ved 
at fremkomme med vilde protester - 
Verner Vind foreslog i stedet, at Børge 
skulle være fanebærer, men som en 
anden Cajus Julius Cæsar anviste 
formanden uden ord dirigentstokken 
til Børge, der kunne meddele at andet 
forslag skulle være meddelt for 14 
dage siden. Færdig.Herefter overtog 
dirigent og formand totalt styringen. 
Enkelte medlemmer forsøgte at få 
ordet, men fi k at vide, at det kunne 
der ikke være tale om. En modig, 
farverig håndværksmester foreslog, at 
formanden skulle op og stå på stolen 

under beretningen, men blev straks 
afvist med truslen om, at fremtidige 
håndværksarbejder i klubben vil blive 
udliciteret.Sådan.
Pludselig viste formanden sig 
fra den milde side - og alle blev 
mistænksomme hvad nu. Formanden 
rejste sig og tog den sjældent sete GAR 
- pokal frem og omtalte betydningen 
af et godt forhold mellem klubpressen 
og GAR`s bestyrelse, og vigtigheden af 
at den nuværende bestyrelses meriter 
gik over i historie. Med disse ord blev 
GAR`pressemedarbejder, der sidste år 
blev degraderet til assisterende atter 
taget til nåde. Alle kunne se, at da 
pressen gik ned med TIN - Pokalen 
ville han ikke foreløbig være i stand til 
genere GAR bestyrelsen.
Sandelig om ikke formanden fortsatte i 
de milde hjerters tegn. Som en fornyelse 
havde bestyrelsen foranlediget en lokal 
kunsthåndværker til at udfærdige et 
Malteserkors i ædelt metal - med kors 
og bånd og stjerner på. Uden i øvrigt 
at drage sammenligninger kunne 
Kunstværket i udseende  ligne en 
pendant til Jernkorset.   
Denne udmærkelse skulle gives til 
et medlem, der havde ydet en ærlig 
og mangeårig kunstnerisk indsats 
i GAR`s regi ! Karl Johan Thomsen, 
blev det første GAR medlem, der fi k 
lov at bære , dette nye indstiftede 
Malteserkors, og han modtog stor 
applaus fra forsamlingen. I sin 
meget følelsesbetonede takketale, 
hvor Karl Johan omtalte værdien af 
venskab og klubånd i GAR kvalte 
han de ellers uhøviske udtalelser, der 
plejer at komme på dette tidspunkt 
af generalforsamlingen. Der faldt 
dog enkelte giftigheder - således en 
bemærkning om, at Karl Johan altid 



AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

12

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

13
.............................................................................................................................................................................

var på pletten når NORDJYSKE`s 
fotograf og journalist var i klubben. 
Hvortil Johan replicerede, at det 
sådan set var rigtigt, men i hans 
fravær, havde der jo ikke været noget 
at omtale
Senere omtalte formanden 
bestyrelsens kulturelle arbejde med 
sanghæftet, der nu efter nogen kritik 
var blevet tilført fl ere roer - sange.  
I aftenens løb blev en del af sangene 
afprøvet - efter en lidt spagfærdig 
start var der fuld hvæs på da : “Sorte 
Rudolf” kom på alles læber. Senere 
omtalte formanden båddåben den 2. 
september, hvor Michael Richter gav 
den nye kombinationsbåd navnet “ 
Støckel “ efter Carl Frederik Støckel, 
bl.a. mangeårig formand for GAR.
Nævnes skal også formanden 
fi losoferen over de tanker bestyrelsen 
havde gjort m.h.t. at fremme 
interessen for at rekruttere seniorer til 
klubben. Hans tolkning med at kalde 
roere fra 60 - 70 for seniorer, 70 - 80 
ældre og 90 - 100 gamle - skabte nogen 
mumlen. Da Martin Olsen ville komme 

med bemærkninger vedr. ovennævnte 
fi k han lov, at fremføre sine tanker 
siddende. Dette etikettebrud undrede 
forsamlingen. Men forklaringen kom 
senere. Martæng, der repræsenterede 
GAR`s Task Force, havde været sendt 
på studierejse til Hobro angående 
seniorpolitikken.
 Da formanden luftede 
udviklingstankerne om at GAR skulle 
ændres til SAR ( S = Senior ) blev 
der for alvor uro. Heldigvis havde de 
relevante ministerier været afvisende. 
Krigsministeren kunne henvise til, 
at fl yvevåbnet var direkte imod - idet 
SAR hos dem dækkede over “ Search 
And Rescue “.
Under evt. blev bestyrelsen af 
forhenværende meteorolog Verner 
Pedersen forespurgt om hvorledes man 
forholder sig til Atom - oprustning. Her 
kunne formanden meget kompetent 
berolige forsamlingen med, at det 
sikkert ville nedsætte CO2 udslippet 
og det deraf følgende urolige vejr.
Thomsen spurgte herefter om 
bestyrelsens holdning til en ny 
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Egholm - forbindelse. Her kunne 
Erik Jensen meddele, at man ville 
anbefale, at landingsplads for robåde 
blev indarbejdet i projektet.
Så var det, at den årlige fanevagt - 
strid blussede op. Helge Foss brugte 
al sin veltalenhed for at sikre et 
generationsskifte. Karl Johan holdt 
herefter en særdeles smuk tale 
for Verner Pedersen og anbefalede 
at Verner fortsatte. Så var det at 
debatten om disse betroede poster 
gik i selvsving. Vagn Thidemann 
foreslog John Terp som en kvalifi ceret 
fanevagt. Begrundelsen var at John 
under tjeneste ved marinen på 
batteriet Sixtus havde været med 
til at skyde fl aget ned. Så kom der 
forslag om 4 fanevagter. For at vise 
fanevagtens betydning - kunne Jørgen 
Peter Moosdorf fortælle om en episode 
hvor en pårørende ved gravøllet 
takkede roklubbens fanevagter for 
deres indsats, der var med til at 
gøre højtideligheden festlig. Inden “ 
Fanevagtdebatten” gik helt i selvsving 
skar formanden igennem og alt 
vedblev ved det gamle.
I den mere seriøse afdeling skal nævnes 
at Carl Emil Heidemann fremlagde et 
meget detaljeret regnskab, der i nogen 
grad svækkede spørgelysten. Dog var 
indkøbet af GAR - nåle for mere end 
11.000 kr. mere end Helge Foss kunne 
acceptere. Hvor mange nåle var der 
købt ? Var det indkøbte antal nåle til 
stede ? Der kom prompte en reaktion 
fra den ene af revisorerne, der kunne 
meddele, at hver enkelt af de 107 nåle 
havde været i revisionens hænder og 
samtlige skruegevind kontrolleret.
Trods et forholdvis stort 
driftsunderskud blev regnskabet 
godkendt. En væsentlig grund var 

sikkert, at Verner Pedersen orienterede 
om proceduren, der ligger til grund for 
revisionens godkendelse.
Erik Jensen og Carl Emil Heidemann 
blev genvalgt til bestyrelsen med 
akklamation, det samme var tilfældet 
med de 2 revisorer Karl Johan 
Thomsen og Verner Pedersen.
Generalforsamlingen sluttede med at 
formanden takkede dirigenten Børge 
Christoffersen for endnu en gang at 
have sikret en nogenlunde urban tone 
under generalforsamlingen, hvorefter 
forsamlingen rejste sig op og udbragte 
et leve for Aalborg Roklub.  
Dette var i udpluk, hvad redaktionen 
havde valgt at bringe fra den årlige 
generalforsamling i GAR. 

EMNE: GAR - Pokalen !
Af Redaktionen

I 1976 blev GAR - pokalen indstiftet 
med henblik på at hædre GAR 
medlemmer, der på en eller anden 
måde har været med til at styrke GAR 
og det arbejde, der foregår i foreningen 
for Gamle Aalborg Roere. 
Pokalen har gennem sin mere end 30 
år været uddelt  9 gange til følgende 
rokammerater:

1976 Gunnar Toft
1977 N. Chr. Andersen ( Ais )
1978 Hans Jensen
1979 Jakob Søndergaard
1983 Carl Frederik Støckel
1987 John Terp
2000 Søren Hæk
2004 Martin Olsen
2007 Peter Laubek
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EMNE: LANGTUR - Vil du med til 
Skive?
Af Langtursudvalget

Så er der mulighed for en rotur på 
Skive Fjord sammen med roere fra 
kredsens andre klubber.
Nu er sneen smeltet, foråret på vej, 
og sidste weekend i april er der 
Løvspringstur – denne gang arrangeret 
af Skive Roklub. Det er én af sæsonens 
muligheder for at få fremmed vand 
under kølen og lidt fl ere kilometer på 
rostatistikken. Der er mulighed for at 
ro både lørdag og søndag, og hvis du 
overnatter i klubben, også mulighed 
for at lære roere fra andre klubber at 
kende under lidt mere festlige former. 
Vil du kun med den ene dag, er det 
også ok.

Tilmelding skal ske på opslag i klubben 
– så koordinerer vi fælles kørsel og 
samlet tilmelding til Skive. Læs mere 
om arrangementet på opslagstavlen 
eller på www.skiveroklub.dk.

Madpakketurerne bliver selvfølgelig 
også arrangeret i år – der bliver 
planlagt 4 – 5 ture i løbet af sommeren 
fra maj til september måned. Vi 
starter fra morgenstunden – afhængig 
af vejret enten til Gjøl, østpå til 
Hesteskoen eller Skiveren, eller op i 
Ryå. Frokosten plejer at være turen 
værd i sig selv – alt tilvejebragt ved 
deltagernes egen indsats. Hastigheden 
afpasses efter deltagerne – vi har hele 
dagen til det, så alle kan være med. 
Én af turene bliver på Mariager 
fjord med udgangspunkt i Hadsund. 
Alle madpakketurene er åbne for 
medlemmer fra andre roklubber, så 

hvis du har en god ven eller veninde, 
som du gerne vil invitere med, så er 
det også muligt.
Bemærk, at der er tilmelding til 
disse ture – dels så vi kan sikre os 
at vi kan sætte fulde bådehold med 
erfarne styrmænd, og ikke mindst for 
koordinering af frokosten.

Sidste lørdag i maj arrangerer Struer 
Roklub Venø Rundt, her vil vi også 
arrangere fælles kørsel. 
Sæsonen slutter med Løvfaldsturen 
sidste weekend i september - i år 
arrangeres af ADR og AR i fælleskab.
Desuden må vi jo nok forvente, 
at de 3 medlemmer, som var på 
langtursstyrmandskursus sidste år 
vil arrangere en tur eller 2, så de kan 
få det endelige styrmandsbevis – det 
hører vi nok om her i bladet eller på 
hjemmesiden, mon ikke?

Alle turer vil blive annonceret på 
opslagstavlen, her i bladet samt i 
aktivitetskalenderen på klubbens 
hjemmeside – følg med her – hvis du 
ikke allerede er tilmeldt maillisten 
på hjemmesiden, så gør det nu - så 
er du altid opdateret med eventuelle 
ændringer.

Snak med én af os, hvis du har 
spørgsmål om turene – også gerne, 
hvis du har gode ideer til en rotur .

Vi ses på vandet, god tur

Søren Borgstrøm
Jørgen Sørensen
Steen Christiansen
John Fjelsted Larsen
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EMNE: Store rengøringsdag!
Af Redaktionen

Der var mødt 15 - 20 mand op til 
forårsrengøringen i klubhuset den 17. 
marts.
Efter morgenkaffen på 1. sal gik 
de forskellige hold igang med 
dagens opgaver. Rengøringen 
af samtlige gulvfl ader, bassin, 
slæbested, græsareal med videre 
var i år besværliggjort af betydelige 
slamafl ejringer forårsaget af vinterens 
højvande, Alle skovle, koste og river 
var i gang. Kasseret inventar blev 
kørt på lossepladsen, sølvskjoldene 
blev pudset, der blev rokeret om i 
bådhallen så der blev plads til det nye 
materiel. Der blev sågar ryddet op i 
bestyrelseslokalet og meget andet. En 
enkelt fi k en skade i form af en fl ænge 
i hånden, men den tilstedeværende 
dyrlæge vurderede, at det ikke var 
nødvendigt med en syning. Lørdagen 
sluttede med at rochefen serverede 
røde pølser med tilbehør. 
Skulle der være medlemmer, der var 
forhindret men er interesseret i at 
give et nap med løsningen af løbende 
vedligeholdelsesopgaver - så henvend 
jer til logistikchef Erling Steffensen.

EMNE: Sæsonen 2007 er lige om 
hjørnet
Af Jesper Poulsen Winther 

I forbindelse med ovenstående, er der 
som altid stor aktivitet for at få tingene 
til at fungere. Lørdag d. 17. marts var 
bla. en travl dag for fl ere af klubbens 
medlemmer. 
Rengøringsdagen startede som min 
første rengøringsdag i 1973. De 
første medlemmer jeg mødte var de 
samme som i førnævnte år. Hilste på 
Hofmann, Roar og Åge. Derefter var 
der en masse positive medlemmer 
(unge som gamle) der mødte frem. 
Vi var ca. 25 personer. Dagen startede 
med rundstykker, kaffe og en lille 
bitter. Efterfølgende blev vi inddelt i 
hold. Dagen gik med seriøs rengøring. 
Dette i et sådant omfang, at jeg 
to gange måtte forstyrre arbejdet, 
ved at kalde til henholdsvis øl- og 
frokostpause.
Fra bestyrelsen skal der lyde et stort 
tak for fremmødet. 
Formanden og Økochefen var den pgl. 
weekend til DFfr.s generalforsamling i 
Viborg, hvor de repræsenterede vores 
synspunkter m.m.
Personligt ser jeg frem til en god 
sæson, hvor AR kan tilbyde en 
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velfungerende klub med et godt 
materiale. I den komende sæson har 
vi fl ere udvalg som arbejder på både 
inrigger og outriggerfronten. 
Karsten Holt og jeg er gået i et udvalg 
som skal få det optimale ud af de 
kajakker vi har købt. Personligt har 
jeg den holdning, at de ting vi har i 
AR skal virke. Jeg har dog som rochef 
også en forpligtigelse til at få vores 
Ungdomsafd. og roskole til at virke 
optimalt. Dette er områder som har 
høj prioritet i bestyrelsen. 
Med håbet om masser af “guldvand” 
på fjorden ønsker jeg alle en god 
rosæson i 2007. 

EMNE: Standerhejsning 2007
Af Jesper Poulsen Winther 

Så er Aalborg Roklub klar til en 
ny sæson, Store Rengøringsdag er 
veloverstået, om end vejret mente 
at vi lige skulle på en ekstra gang 
efter sidste søndags storm og 
oversvømmelse..

Mange af os har brugt vinteren til at 
holde formen ved lige i motionsrum, så 

der skulle være mulighed for at vi fra 
første tur kan tage fat. Vejrudsigten 
for den kommende uge lover forårsvejr 
og da vi samtidig skifter til sommertid 
er forholdene med os.

Som jeg har nævnt i andre 
sammenhænge er der et aktivt udvalg, 
der vil arrangere nogle en-dagsture. 
Ligeledes er der tre medlemmer der har 
været på Langtursstyrmandskursus, 
og de vil i løbet af sæsonen arrangere 
en langtur hver især – ellers får de 
ikke den endelige frigivelse.
Den foranstående Påske, vil være 
en god mulighed for at få den første 
længere tur.

8 GP- holdet med, Morten Wendt 
i spidsen har haft møde angående 
træningstider og indsats, samtidig vil 
gerne opfordre fl ere til at melde sig til 
holdet.

Roskolen, med Frederik Hansen, som 
primus motor allerede i gang med 
planlægningen, således at vi kan få 
en masse nye medlemmer til Aalborg 
Roklub. Derfor en opfordring til Jer 
alle – kender I en der kunne tænke 
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sig, at begynde at ro, tag dem med til 
roskolen.
Jeg ved også at Frederik Hansen, 
gerne vil have fl ere at trække på som 
instruktører, men jeg går ud fra at 
han kommer med en indbydelse til at 
deltage.

Her ved Standerhejsning er Aalborg 
Roklub klar med et nyt tiltag – 
Kilometerstatistik på computer.
Mads Bach-Sørensen har udviklet 
programmet, det skulle være ”roklart”, 
men han tør ikke garantere at det 
er fejlfrit fra dag et. Han kalder det 
selv en version 0.9 – normalt hedder 
første version jo 1.0. Så der vil løbende 
komme forbedringer i systemmet.
Mads Bach-Sørensen har lovet at han 
efterfølgende vil demonstrere det.

Så er det tid for uddeling af 
Kilometerbæger og Kilometerårer.
Dejligt at se at så mange skal have 
overrakt en. I sæsonen 2006 havde 
vi otte, der kvalifi cerede sig til en 
modtagelse.

Tjalfe Poulsen, Kilometerbæger og 
guldåre med 1.564 km.
Søren Borgstrøm-Hansen, sølvåre 
med 1.297 km.
Jesper Poulsen Winther, sølvåre med 
1.251 km.
Steen Christiansen, sølvåre med 
1.239 km.
Peter Christoffersen, sølvåre med 
1.168 km.
John Fjeldsted Larsen, sølvåre med 
1.094 km.
Mads Bach-Sørensen, sølvåre med 
1.084 km.
Claus Aasøe Rasmussen, sølvåre som 
den kanin der nåede længst med 446 
km.

Jeg håber at der ved Standerhejsning 
i 2008 vil være endnu fl ere der skal 
have en overrakt, selvom det bliver 
dyrt for klubben.

Så er det tid at få hejst Standeren.
Et trefoldigt leve for Aalborg Roklub og 
velkommen til en ny og aktiv sæson.
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EMNE: Båddåb - så blev det forår !
Af Redaktionen 

Uddrag af Gegers S. Gregersen`s tale da 
han navngav klubbens nye gig - sculler !

Aalborg Roklub har slået porten op, 
standeren er hejst, formanden har 
holdt sin inciterende forårstale og 
fl agsangen er sunget.
En ny rosæson er startet. Dertil 
kommer, at bestyrelsen har sørget for, 
at der kan søsættes en ny båd.
Bestyrelsen har truffet et meget 
spændende valg.
Jeg tror bestyrelsen har set på 
medlemsskaren, på fjorden og det 
urolige vand, på bådparken - og 
besluttet, at der måtte en single 
gigbåd til at supplere fl åden.
Den kan bruges til træning og til 
almindelig motionsroning.
Der er mange roere, der har ytret 
ønske om at komme til at ro sculler, 
men forklaringerne på hvorfor dette 
ikke er sket står i kø - en af dem er at 

scullerne er for små og for spinkle til 
nutidens seniorer.
Nu har I ( seniorerne ) chancen. Nu 
har Aalborg Roklub en båd for singler, 
der gerne vil have fart i båden, mens 
de ser “ Hæk - bølgen “ forsvinde 
agterud.
Båden skal naturligvis navngives efter 
traditionen. Gennem mange år har de 
skiftende bestyrelser holdt traditionen 
i hævd med at navngive nye både efter 
klubmedlemmer, der på forskellig vis 
har markeret sig.
Således også denne båd, der skal 
navngives “ Hr. Hæk “  i daglig tale “ 
Hæk “.
Båden navngives efter en meget aktiv 
person, der var formand  i det forrige 
århundrede - nemlig Søren Hæk.
Søren afl øste roklubejer Terp og får nu 
mulighed for at blive fl ådeejer Hr. Hæk 
- ligesom vi kender Hr. Møller - ham 
med rettidig omhu !
Søren Hæk var en ualmindelig 
ihærdig formand - især indenfor 
ungdomsafdelingen, hvor han var 
rollemodel for mange, og hvor han 
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brugte meget tid og energi på at 
give de unge mennesker kvalitative 
oplevelser.
Han nåede på det nærmeste at slide sin 
Toyota Camry op ved at transportere 
de unge og deres bådtrailer landet 
rundt til regattaer og meget andet.
Med sine oratoriske evner har Søren 
altid haft et svar på rede hånd til gavn 
for de unge mennesker og Aalborg 
Roklub.
Det er mig derfor en stor ære at give 
den nye gig - sculler navnet “ Hæk “ 
i håbet om, at den må få en lang og 
krævende tjeneste i AR.

Gregers S. Gregersen
tidl. formand for AR  

EMNE: Kajakkursus
Af Henrik A. Sørensen

Vil du prøve at ro havkajak?

Mange har i det forløbne år efterspurgt 
uddannelse i havkajak. Det bliver der 
så mulighed for i år. Vi planlægger at 
gennemføre et begynderkursus i juni 
måned, og hvis der er interesse for 
det yderligere et efter sommerferien.

Kurset bliver gennemført i et 
koncentreret forløb over en uge med 
3 aftener samt lørdag og/eller søndag. 
Her bliver der øvet i roteknikker samt 
kæntrings- og redningsøvelser.

Kajakroning i Aalborg Roklub er 
et supplement til baglænsroning, 
som er vores primære aktivitet på 
vandet – derfor tilbydes kursus kun 
til medlemmer, der er frigivet som 
baglænsroere. For at blive frigivet som 
kajakroer skal man yderligere være 

frigivet som korttursstyrmand - indtil 
da må du kun ro kajak sammen med 
en, som er frigivet.

Hvis du er interesseret, så kontakt 
allerede nu Henrik A. Sørensen på 
mailadressen  henrikas@mail.dk. 
Følg med i aktivitetskalenderen 
på klubbens hjemmeside eller på 
opslagstavlen i klubben – og tilmeld 
dig evt. maillisten, så vil du blive 
informeret så snart den endelige dato 
er fastlagt.

Har du tidligere gennemført kursus, 
bliver der mulighed for at genopfriske 
teknik og færdigheder.
Vi forventer at lave et 
genopfriskningskursus i maj måned. 
Når den endelige dato er aftalt, bliver 
det publiseret på hjemmeside, i 
aktivitetskalenderen og nyhedsmail.

EMNE: Elektronisk kilometer-
registrering
Af Mads Bach-Sørensen & Thomas Boje-Nielsen

Aalborg Roklub har fra denne 
sæson valgt at indføre elektronisk 
kilometerregistrering i klubben.

Systemet er bygget op omkring en 
berøringsskærm eller ”touch screen”. 
Dette betyder at man ikke har brug for 
mus og tastatur, men kan nøjes med 
at trykke på skærmen med sin fi nger.

Indtil videre kan systemet bruges 
til at registrere roture, og føre 
kilometerstatistik. Man udskriver sig 
i systemet før man går på vandet, og 
afslutter turen når man kommer hjem 
igen.
Hver gang en rotur bliver afsluttet 
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vil kilometerstatistikken automatisk 
blive opdateret.

Det er også muligt at fi nde adresser, 
telefonnumre og email-adresser på 
sine rokammerater.

Vi har forsøgt at gøre systemet 
brugervenligt og let forståeligt. Hvilket 
vi håber er lykkedes.

Det skal nævnes at systemet på 
nuværende tidspunkt er i første 
udgave, og at der derfor kan 
forekomme uopdagede fejl. Vi håber 
meget, at I vil være behjælpelige med 
at rappotere eventuelle fejl og mangler 
ved systemet.

Fejl og mangler kan rappoteres til os 
på email: kontingent@aalborgroklub
.dk

Hvis systemet er gået helt i sort, kan 
vi kontaktes på tlf. 51846226, så vil vi 
hurtigst muligt få systemet op at køre 
igen.

Vi har lavet en enkel manual til 
systemet, hvor man kan læse og se, 
hvordan roturer oprettes og afsluttes. 
Manualen ligger i klubben ved siden 
af skærmen.
Hvis I skulle være i tvivl om, hvordan 
systemet virker, så spørg nogle af de 
andre medlemmer, de vil naturligvis 
også være behjælpelige.
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EMNE: Jobbeskrivelse
Af Redaktionen

På generalforsamling var der 
et indlæg vedrørende ”job-
beskrivelserne” i bestyrelsen.
Derfor får I dem her. Disse er tænkt 
som udgangspunkt for fordeling af 
opgaverne, men bestyrelsen vælger 
selvfølgelig selv den præcise fordeling.

Formanden er den person, som resten 
af bestyrelsen refererer til og som 
leder bestyrelsesarbejdet. Formanden 
repræsenterer klubben udadtil i 
forhold til det øvrige idræts- og 
kulturliv regionalt og nationalt.

Næstformanden er formandens 
stedfortræder og nærmeste 
sparringspartner og har desuden 
ansvaret for klubbens førelse i 
samarbejde med økonomichefen og 
kommunikationschefen. Desuden 
har næstformanden ansvaret for 
vinteraktiviteterne såsom gymnastik, 
orienteringsløb, motionsløb, 
styrketræning, konditionstræning 
samt Sct. Hans fest, fødselsdagsfest, 
julefrokost og evt. andre sociale 
arrangementer af festlig karakter.

Økonomichefen har ansvaret for 
klubbens budget og regnskab 
og har desuden ansvaret for de 
daglige forretninger i samarbejde 
med næstformanden og 
kommunikationschefen. 

Rochefen har ansvaret for aktiviteterne 
på vandet, hvilket underinddeles 
i motionsroning, kaproning, 
langtursroning, ungdomsroning og 

kajakroning. Desuden har rochefen 
ansvaret for standerhejsning, 
Aalborg regatta, kanindåb og 
standerstrygning.

Logistikchefen har ansvaret for, at 
klubbens materielle aktiver er til 
stede, i orden og bliver vedligeholdt. 
Klubbens materielle aktiver omfatter 
huset, inventar, bådmateriel og andet 
materiel.

Human Resource chefen har ansvaret 
for, at klubbens medlemmer samlet 
besidder de kompetencer, der skal 
til for at udøve rosport og for at lede 
klubben og klubbens aktiviteter. 
Herunder hører lederuddannelse 
som det vigtigste, men også 
eksempelvis kaninuddannelse, 
instruktøruddannelse og 
kompetencegivende uddannelser som 
eksempelvis scullerret.

Kommunikationschefen har 
ansvaret for den interne og eksterne 
kommunikation i bestyrelsen og i 
klubben som helhed. Herunder hører 
ekstern markedsføring af roklubben 
i forbindelse med rekruttering af 
nye medlemmer. Desuden varetager 
kommunikationschefen i samarbejde 
med næstformanden og økonomichefen 
de daglige forretninger. Herunder hører 
journalføring i forhold til indgående 
og udgående post, referatskrivning, 
markedsføringstiltag, klubbens 
hjemmeside og medlemsbladet. 
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EMNE: Den sidste rejse
Af Thorkild Kristensen 

På opfordring skal jeg her 
i en ” kort” version gengive 
højdepunkter fra en ekspedition til 
verdens ende! (Den sidste rejse).

Bag overskriften gemmer der sig en 
skjult hentydning til eksspeditionens 
bratte og dramatiske afslutning!
Gennem vor gode ven, Ole Munksgaard 
havde vi fået fortalt om en enestående 
tur til Antarktis med skib og med 
udgangspunkt fra Syd Chile.
Med udsigt til en eventyrlig rejse 
kontaktede vi, Norske Hurtigrutens 
danske agent DSB rejse- bureau i 
København.
I slutningen af august /06- tikkede 
telefaxen ind, vi var ”godkendt” som 
deltagere i denne ekspedition med 
afgang fra Chilenske, Puntas Arenas, 
d. 19/01-07, kl. 1700.
Forud havde vi været til lægetjek 
og havde således en erklæring med 
fra samme til skibets læge, idet 
han kunne forhindre en deltagelse i 
ekspeditionen, hvis erklæringen var 
i modstrid med deltagerens almene 
helbredstilstand.
Når man rejser til så fjern en 
destination, er der mulighed for 
rejseforsinkelser af den ene eller 
anden årsag, hvorfor vi både før og 
efter turen havde disponeret ekstra 
rejse- og opholdsdage.
Det skulle senere vise sig at være en 
udmærket beslutning.

Vel ankommet ombord har vi lejlighed 
til at hilse på øvrige deltagere, næsten 
alle nationaliteter
er repræsenteret.

Et har vi dog tilfælles nemlig historien 
om verdens koldeste, tørreste, vildeste 
og mest utilgængelige kontinent! Vi er 
i alt 300 deltagere.
Kl.. 2359, er der afgang gennem 
Magellan kanalen mod Tuckers 
Island.
Her stifter vi for første gang 
bekendtskab med dette pingvinrige 
område,(Magellan pingvinerne)
Skibet går helt tæt til klippeøen og 
fra vore udsigtspunkter har vi på 
nært hold lejlighed til at iagttage 
denne enorme koloni, der modsat de 
beslægtede kejserpingviner bygger 
”rede” af småsten på klippeplateauer.
Ekspeditionen har følgende 
hovedindhold, før ankomst til de 
udvalgte seværdigheder afholdes 
der foredrag, på engelsk/tysk eller 
fransk.
Der gives nødvendige påkrav og 
oplysninger for at vi alle overholder 
IAATO,(international, association, 
Antartic, tour organisation) skrappe 
regler og gældende konventioner.
Det eneste der må efterlades er vort 
fodaftryk!
Vi har tidligere rejst i den Svenske 
og Norske skærgård, men hernede 
er det svært ikke at blive imponeret, 
når vi glider gennem den Chilenske! 
Den er bare større, vildere og mere 
ufremkommelig og ubeboet!
Det sydligste punkt af det amerikanske 
kontinent, Kap Horn er efter snart 4 
dages sejlads i sigte, en lille forblæst 
gruppe af klipper der rager 424 m. op 
i vejret.
”Nordkap” lader ankeret gå og Zodiac 
bådene hejses ud i de skummende 
bølger! Tju - hej hvor det går, alle skal 
i land, købe frimærker og passene skal 
stemples, alt dette foregår i det lille 
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fyrmester- hus.
Som vi står der på toppen; glider 
masser af søfugle forbi og især 
albatrossen gør sig bemærket, med sit 
store vingefang(godt 3 m.).
Sagnet fortæller at skibsbrudne 
sømænds sjæle tager plads i en 
albatros de næste 50 år, så måske 
er der et menneskeligt træk i de store 
fugle!
Passagen mellem Sydamerika og 
Antarktis hedder Drakestrædet, (ca. 
1100 km. bredt), her mødes Stillehavet 
og Atlanterhavet. Og det går ikke stille 
for sig.
Turen tager ca. 36 timer, så det er en 
lang overfart!
Sydover var vejrguderne med os og 
vi deltog i, foredrag om dyrelivet, 
glaciologi, meteorologi, og fi k en 
gennemgang af evolutionen for dette 
område og sidst men ikke mindst, nød 
vi den dejlige mad ombord.
Endelig er der land i sigte. Et 
overfl ødighedshorn af overdådig 
natur.
Råt og usødet uden nogen form for 
kunstige tilsætningsmidler!
Gletscherne nærmest væltede ud i 
hoved på os.
Inde bag de lagdelte skyer tonede 

de smukkeste bjerge og fl otteste 
gletschere frem, hvis tunger af is havde 
kurs direkte mod os! (gletscherne 
kompakte is er mere end 12 000, år 
gammel).
Så dukkede pukkelhvaler op, (som 
bestilt af Kodak) alle fl år kameraerne 
frem og de blinker om kap med 
isbjergenes krystaller.
Hvis vejret tillod det var vi i land 2- 
gange om dagen og vi så, pingviner 
og pingviner og pingviner, små 
Gento-adelie, -de store Kejser og 
kongepingviner lever langt inde på 
fastlandsisen!
Søelefanterne lå og dasede på 
isfl agerne nær land, de restituerede 
sig efter nattens dyk ned til ca. 2000 
m.!
Ting tager tid, det gjorde det også når vi 
skulle landsættes! Iført, redningsvest 
vandtæt tøj + gummistøvler!
Igennem 2 desinfi cerede bade med 
støvlerne og så i bådene.
Der må ikke ryges, spises eller drikkes 
i land og det er forbudt at efterlade 
affald af nogen art! ligesom souvenirs 
i form af hvalskelet- stumper, -sten 
og fjer! Det lader man ligge! Kun vore 
fodaftryk viser at her har der været 
mennesker.
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Det var sommer på Antarktis under 
vor ekspedition i januar og februar, 
temperaturen sneg sig næppe op over 
frysepunktet. Om vinteren er der intet 
at komme efter, der ligger temp. på, - 
50 grader C.
Noget af det mest fascinerende på 
Antarktis er kontinentets uberørthed. 
Langt de fl este dyr, aner ikke hvad 
mennesket er for en størrelse. Så 
de viser ikke tegn på frygt ved vores 
tilstedeværelse! Det er værd at 
beskytte!
Vi følte at det var sidste udkald for 
denne type tur! Dette område bliver 
garanteret et af de næste eftertragtede 
mål for masseturismen.
Hver aften blev programmet for vor 
næste dags færden leveret på lugaret
Under turen tilbage mod Antarktis 
nordlige område skulle vi i land på 
vulkanøen, Deception Island.
Øen er hestesko formet med et stort 

vanfyldt krater i midten! Indsejlingen 
er ca. 100 m bred!
Til den ene side har vi klippevæggen 
der danner ”Neptuns” øje, til den anden 
side har vi under vandet et klippe- rev. 
Vel inde i krateret smider vi begge 
ankre og herefter er der landgang 
på ”stranden” Ekspeditionslederne 
er i forvejen taget i land og har med 
skovle arrangeret et kæmpe- badekar, 
ved at skovle lava op i en stor ring. 
Derefter hældes vand i hullet og da 
det underliggende lag er ca. 70 grader 
varmt idet vulkanen fortsat er aktiv, 
får man lynhurtigt badevand af ca. 40 
grader!
Der skiftes til badetøj for at få en 
stille dukkert, her er der masser af 
mineralske salte! Jo velbefi ndende på 
højt plan! Alt er lutter idyl, men lykken 
varer ikke ved!
Alle skal ombord, herefter afgang 
kl.1430,
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Kl. 1432, lyder et kæmpebrag, en 
skurrende lyd og skibet hælder ca. 30 
grader til bagbord!

Et besætningsmedlem i vor 
umiddelbare nærhed forklarer lidt 
forskrækket at det nok bare er et 
isbjerg der ligger i vejen! Men os der 
har sejlet i mange år ved bedre, vi 
kender lyden når kølen skurrer mod 
klippegrund!
Vi kommer af grunden og ”tøffer” 
agterud, ind i krateret igen! 
Flydespærren bliver lagt ud og vi 
bliver efterfølgende orienteret om det 
nærmere forløb. To dage før havde 
vi passeret søsterskibet ”Nordnorge” 
efter vi havde skåret den sydlige 
polarcirkel
”Nordnorge” havde ophængt lagner 
med påskriften, ”vi mangler øl” de 
skulle senere returnere til Chile, vi til 
Argentina. Vi klarede deres problem 
og sendte dem videre uden på dette 
tidspunkt at vide at to døgn senere 
ønskede vi af hjertet at se dem igen!
Efter grundstødningen blev vi hurtigt 
klar over at vort skib under ingen 
omstændigheder kunne fragte os 
sikkert hjem! Det blev bekræftet 
af dykkere fra et stort Engelsk 
orlogsfartøj!
Efterfølgende døgn blev vi derfor 
evakueret til Nordnorge der var 
sejlet retur for at gå til omgående 
assistance!
Foredragssalene, ”Nansen og 
Amundsen” blev ombygget til sovesale 
med madrasser fra Nordkap og ca. 24 
timer senere sætter vi kurs mod den 
Argentinske by, verdens sydligste, 
Ushuaia, nord for Kap horn.
Men nu ville vejrguderne ikke længere 
lege med, i Drake strædet blæser 

det op og snart ligger vi i en orkan, 
35 meter /sekund,- bølgerne når op 
til 20-22 meter og vandet står op til 
broen, vi bliver forment al adgang 
til dæk! Hvilket ingen i forvejen har 
tænkt på!
Elementernes rasen var måske også 
en påmindelse om dette kontinents 
utilgængelighed.
Efterfølgende velbeholdne hjemme 
igen, var det naturligvis en oplevelse, 
der på tidspunkter var lidt for ”tæt 
på”
Efter ekstra fl yveture rundt i 
Sydamerika grundet oprindelige fl y 
var returneret, i forbindelse med 
forsinkelsen, landede vi i Buenos 
Aires. Temp. 34 grader C., her var 
der tid til argentinske bøffer og 
masser af Tango, så er alt glemt og 
vi fi k en fortryllende afslutning på 
ekspeditionen til Antarktis.

Fakta om, Antarktis:
Størrelse / 13.829 430 km /2 eller 1,4 
gange større end USA.
Befolkning : 4000/ forskere i 
sommerhalvåret
                     1000/ -               
vinterhalvåret
Ca. 25 000 Turister, ingen faste 
beboere og endnu er ingen blevet født 
på dette kontinent.
Her er også blevet målt verdens laveste 
temp. - 89,6 grader C.
Temp. Gennem snit, sommer - 27,5 
grader C
- - - - - - - - - - - - - - vinter - 60,0 
grader C
Ismængde: 90% af al is på kloden, 
70% af verdens ferskvand i form af is.
Istykkelse : 4 776,- meter.       

Hilsen fra Thorkild. 
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EMNE: Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Redaktionen og klubben vil gerne 
sige tillykke med fødseldage til 
nedennævnte fødselarer:

Martin Olsen ( Martæng ) 70 år den 8. 
marts.

Jørgen Peter Moosdorff  70 år den 15. 
marts

Jens Fauerholdt Jensen  60 år den 
17. april

Jens Saxtorff   50 år den 15. marts

Jørnn Winther Bertelsen  50 år den 
3. april. 

EMNE: En glad roer fylder år!
Af Helge Foss

Helge FossTorsdag, den 15. marts 
fejrede Jørgen Peter Moosdorf 
sin 70 års fødselsdag. Som det 
selskabsmenneske han er startede 
dagen med en stor håndfuld 
morgenroere, som sædvanen tro 
mødte op kl. 07.00 og forventede 
et veldækket morgenbord.
Det slår aldrig fejl hos Jørgen Peter og 
som den gæstfrie roer han er, er det 
klogt for såvel pensionister som de 
arbejdsramte at afsætte hele dagen, 
for i selskab med ham, forsvinder 
timerne hurtigt og pludselig er vi nået 
til aften.

Hvem er han så vort fødselsdagsbarn? 
Ja, nogen kender ham særdeles godt 
og andre ved kun hvem han er, for 
det er morgenroningen, som står 

hans hjerte nær. Er der nogen som i 
rosæsonen har set en cyklende mand 
starte fra Skalborg kl. 05.30 og med 
retning mod roklubben, ja, så er det 
Jørgen Peter, som en halv time senere 
dukker op. 
Altid glad, smilende og med en frisk 
bemærkning, klar til de mange åretag 
på fjorden. 38 år er gået siden hans nu 
afdøde far C.G.Moosdorf sagde, at det 
nu var på tide at sønnike blev medlem 
af vor dejlige roklub. Et råd som 
viste sig at blive til stor glæde.Skønt 
morgenroning er det primære, fandt 
Jørgen Peter også ud af, at der var 
noget som hed Silkeborgsøerne. 
Her tog han opfordringen op og har 
nu i mange år været den enerådige 
arrangør af denne fantastiske, 
afslappende tredages rotur i området 
Ry-Silkeborg .Bådreservation, leje af 
hytter, indkøb af forplejning. Alt er 
tilrettelagt til mindste detalje og derfor 
altid en succes.

Meget mere kunne fortælles,men her 
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til slut skal dog nævnes, at skulle 
nogen fra morgenholdet møde op lidt 
sure, træt af livets problemer, ja, så 
er selskabet med Jørgen Peter efter 
roningen, en tur i saunaen, måske 
en bitter på bænken, den helt rigtige 
medicin for atter at se lyst på 
tilværelsen og bare komme videre.Tak 
Jørgen Peter for dine 38-års 
medlemskab af Aalborg roklub og vort 
moderselskab GAR.

ET STORT TILLYKKE FRA ALLE 
MORGENROERNE.

EMNE: Martæng 70 år
Af Michael Richter

Hans borgerlige navn er Martin Olsen. 
Han har, efter hvad han selv siger, 
været medlem af Aalborg roklub i 
langt mere end 50 år. Det tror vi 
gerne. For alle kender Martæng.
Og dog!

Vi ved, at han er født i Pandrup på 
Kvindernes Internationale Kamp-
og Solidaritetsdag d. 8.marts.
Vi ved, at hans far var tømre og var 
med til at bygge Ryåhytten i 1932.
Vi ved, at hans første og eneste 
kæreste hed Ellen. Hende er han 
stadig gift med.
Vi ved, at han blev uddannet på 
C.W.Obel som cigarmager under 
kyndig vejledning af min onkel.
Vi ved, at han drog på valsen i 
Hiedelberg.
Vi ved, at han er uddannet 
glarmestersvend og 
fagforeningskontormand med den 
vigtige funktion at hente morgenbrød 
og lave kaffe: Samt hjælpe og vejlede 
medlemmer, der havde behov derfor. 

Det var de meget tilfredse med.
Vi ved, at han er en ivrig og følsom 
sølvtøjspudser og fl isenedlægger.
Vi ved, at Klitmøller og fi sk står hans 
hjerte nær.
Vi ved, at han er en god kammerat og 
historiefortæller, der nogle gange kan 
huske pointen.
Og alle ved, at Martæng var 
langtursroer med hvad der følger.
Og han var ungdomsleder for 120 
ungdomsroere i Aalborg Roklub i 
mange år.

Men kun få ved, at Martæng har 
overnaturlige evner. At han er synsk!
Vi erfarede dette som drenge, når vi 
fi k lov til at ro uden hans myndige 
lederskab om eftermiddagen,

”I skal ro vestpå, og må ikke slås 
med vand og pjaske med årerne, ” lød 
hans myndige røst i telefonen, når vi 
forsigtigt spurgte.
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”Ja, selvfølgelig, ” svarede vi og roede 
derefter vestpå og sloges og pjaskede.
Når vi kom tilbage stod Martin der. ” 
I gjorde jo ikke, som jeg sagde.” Og så 
stod den på skideballe.
Han var ikke med, men han vidste, 
hvad vi lavede.

Først da jeg som voksen mange år efter 
spurgte ham, fi k jeg forklaringen: Han 
fulgte os i kikkerten fra sit loftsværelse 
i Peder Skramsværelse.

ET STORT TILLYKKE FRA ALLE I 
KLUBBEN

Bestyrelsen kan med glæde meddele, at Erik Brøndum har sagt ja til at holde foredrag den pgl. aften.  

"Mit liv - helst de lyse sider og en rejseoplevelse på verdens tag".

Indhold: En kort præsentation af ham selv, kort om hans naivistiske kunst der er omtalt som "Smilets 
kunst" med nogle få eksemplarer på billeder og tekster (hans rimerik), og hovedemnet en af mange 
rejseoplevelser - ekspeditionen til Ladak i Himalaya.

Mød frem til dette gode tilbud. Ud over hygge og godt samvær kan der købes kaffe m/brød, øl og vand til 
sædvanlige små priser.  

Information om Foredragsaften



AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

30

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

31
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

32
.............................................................................................................................................................................

33

����������������
���������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������

������
����������������������������������
������������������������������
�����������

������������������������������������
�������������������������������������
�����������������

���������������
������������

���������
���������

����������������������������������������������������



AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

32

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

33
.............................................................................................................................................................................

at redaktionen beklager det forkerte 
årstal på forsiden af sidste roblad. 
Onde tunger påstår, at det er 
provokation fra ansvarshavendes 
side fordi han ikke har fået svar fra 
bestyrelsen på ønsket om en printer til 
redaktionen. Det er dog ikke tilfældet.

at Simon Lyngshede, vor nye 
økonomichef, under debatten om 
ungdomafdelingen kunne meddele, 
at der skulle mindst 2 mand til at 
klare 4 nye ungdomsroere, hvis det 
skulle have en chance for at lykkes. at 
fastholde de unge mennesker.

at der i øjeblikket er 189 aktive 
medlemmer i klubben.

at der under diskussionen ved 
bordene under generalforsamlingen 
kom frem, at vi måske i stedet for at 
bruge kræfter på at sikre fødekæden 
ved sisyfusarbejdet med unge zappere 
uden for pædagogisk rækkevidde, 
skulle satse på at gøre klubben 
eksklusiv og mere logeagtig. En ide 
der giver associationer til klubbens 
fortid som samlingssted for Aalborgs 
honoratiores og medlemskab kun 
kunne ske på anbefaling.

at når samtalen drejes ind på klubbens 
kajakker så virker det som Substral i 
skoene på de gamle drenge, der med 
ildhu er klar til at gå på skansen og 
markere om de er for eller imod.

at medlemmer, der ikke hilser på 
Peter Gadegaard når de møder ham på 
gaden, I demokratiets navn opfordres 
til igen at lette på hatten.

at begrebet “ Ildsjæle “ ofte blev draget 
frem ved generalforsamlingen. Er det 
et fortidigt fænomen - eller fi ndes der 
stadig medlemmer, der kan betegnes 
som sådan ?

at Hof kunne meddele, at antallet af 
aktive sæder ved Aalborgregattaen var 
faldet fra 600 til 300.

at ældre kaproere opfordres til 
at genoptage deres gamle metier 
i outriggerne og derved styrke 
Aalborgregattaen. Måske skulle 
der indføres en galopkaproning for 
oldtimerne som et festligt indslag. 
Et medlem foreslog, at kajakkerne 
evt. kunne bruges som udriggere på 
outriggerne af hensyn til balancen.

at der er et stigende antal restanter 
blandt klubbens medlemmer. Hvis det 
skyldes slendrian - så se at få klaret 
mellemværendet med klubben. Er der 
andre årsager så kontakt bestyrelsen 
for at få en afklaring.

at økonomichef Henning Andersen 
denne gang undlod at uddele et 
Mærskinspireret regnskab på en 
enkel side. Han havde taget sidste års 
kritik til efterretning og udleverede et 
omfattende udspecifi ceret regnskab.
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at Børge Christoffersen skød sig selv 
i foden ved at foreslå, bortfald af 
kontingentnedsættelse for medlemmer, 
der er fyldt 65. Pottemesteren, der 
i disse år er i revisorlære hos Børge 
og netop fyldt 65, reagerede promte 
og meddelte, at hvis ikke forslaget 
blev trukket tilbage ville han opsige 
læreforholdet.  

at Peter Gadegaard overvejer at foreslå 
ponyridning på programmet til næste 
generalforsamling.

at Team Tirsdag udtaler at årsagen til 
at båden “ Langer “ er så tung skyldes 
de mange lag lak Team Torsdag har 
belastet den med. Team Tirsdags 
favoritfartøj er derimod ganske let - 
kan det så måske skyldes manglende 
lak !

at skulle der være et medlem, der på 
træningsaftenen pludselig mangler et 
par sko eller et håndklæde - kan man 
roligt henvende sig til redaktionens 
udsendte medarbejder som med 
stor sansynlighed kan medvirke til 
opklaring af uvæsenet.

at at I forbindelse med økonomien 
omkring indkøb af ny båd forespurgte 
Børge Christoffersen - vistnok med 
glimt i øjet - om ikke det var muligt at 
lade kajakkerne indgå i en byttehandel 
!

at Svend Langer atter blev valgt som 
formand for dispositionsfonden.

at redaktionens udsendte medarbejder 
forleden i “ God aften Danmark “ fi k 
meddelt til hele nationen, at “ Roning 
“ er verdens bedste idræt. Han glemte 
imidlertid at meddele, at det helst 
skulle ske i Aalborg Roklub. 

at enkelte medlemmer havde åbenbart 
brugt så mange kræfter på klubbens 
generalforsamling, at kræfterne ikke 
rakte til fremmøde på rengøringsdagen 
før standerhejsningen.

at Tromholt minutiøst har renset det 
grønne område øst for slæbestedet 
for tang og mos. Plænen fremtræder 
nu så som en “ Green “. Så vi må nok 
forvente “ Lørdagsbaderne “ stiller 
forslag om, at der indføres minigolf i 
klubben.

at formanden Jesper Winther, der i 
vinter afl øser Hof som bademester, 
blev kraftigt mobbet af den snes 
medlemmer, der måtte opleve, at 
han kom 1 minut og 35 sekunder for 
sent med nøglen til svømmehallen. 
Formanden, der selv går ind for 
rettidig omhu har lovet, at det ikke 
sker oftere.  

at vor gig - båd “ Radiller “, er udfaset 
og foræret til Tange Roklub. Båden, 
der blev navngivet af malermester 
Sigfred Hansen i 1980 har navn efter 
klubbens tidligere formand Jens Aage 
Nøhr Frandsen, kaldet Radiller. Tange 
Roklub ønsker at bevare det spøjse 
navn og vil gerne kende baggrunden. 
Redaktionen satte Hans Worm og 
Peter Sigfred, hvis fædre var tæt på 
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Jens Aage, til at løse opgaven. Ingen 
er helt sikre på oprindelsen, men det 
nærmeste er, at Jens Aage i daglig 
tale ofte brugte udtrykket, at gå helt 
“ Radiller “. F. eks vejret kan gå helt 
Radiller - det vil sige ude af kontrol. 
Skulle, der blandt klubbens ældre 
medlemmer være nogle, der har en 
bedre forklaring hører redaktionen 
gerne fra dem.  

at regeringens ønske om at begrænse 
omkostningerne har smittet af på 
bestyrelsens navngivningspolitik. 
Fremover er det kun korte navne 
som Hof og Hæk, der kan påregne at 
blive udødeliggjort ved navngivning af 
både. Navne som Christoffersen og 
Christiansen må vente til efter næste 
valg.

at redaktionen gerne vil sige mange 
tak for de alle de fremsendte indlæg

at redaktør Anders Josefsen 
undskylder, at bladet grundet 
studiemæssige årsager udkommer 
senere end det plejer. 

REDAKTION:
Anders Josefsen (ansv.) & Peter Laubek    
Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, 
ca. den 15. i de ulige måneder (jan, mar, 
osv.). Det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet ’afsenderens’ 
navn, så det er tydeligt hvis menig, der 
gengives.
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