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Aalborg Roklub deltog i Copenhagen Har-
bour Race 2007

Foto: Lars Bundesen / KR’s udsendte
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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 Ørom  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  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

Karsten Holt  Aurikelvej 6           98 29 42 87           
   9310 Vodskov           HRchef@AalborgRoklub.dk

Mikkel Gade  Ryesgade 53, 3. tv.           98 77 00 77
   9000 Aalborg           mail@mikkelgade.eu

På forsidebilledet er det fra højre: Naja Lorenzen (fra Ægir), Jens Brandt, 
Peter Christoffersen, Jens Jakob Hansen, Simon Lyngshede, Mads Bach, 
Mikkel Gade, Mads Hougaard (Lange Mads) og Peter Bomholdt.
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Tak for en god dag ved Aalborg Ro-
klubs Standerstrygning.

Det er altid med vemod, at man kan 
konstatere, at sæsonen er slut for i år, 
og man nu må begynde på vintertræn-
ing i ergometer, eller hvad den enkelte 
nu selv ønsker at deltage i. Aalborg 
Roklub har adskillige tilbud, lige fra 
svømning og hockey til salsa (dog med 
egenbetaling). Man ser de forskellige 
tilbud via vores hjemmeside eller på 
opslag.

En evigt tilbagevendende begivenhed 
er vedligehold af både, og jeg ved, at 
der ville blive lagt fl id i det fra alle 
holds side, således at vores både står 
klar til Standerhejsning 2008.

Det er med glæde, jeg kan konstatere, 
at sæsonen 2007 bød på endnu 
mere roning – fl ere kilometer – end 
foregående sæson. I runde tal har vi 
præsteret 7.500 km mere på vandet. 
Det synes jeg, vi skal være stolte af, og 

ønske os selv tillykke med. Samtidig 
et håb om, at vi i sæsonen 2008 kan 
forbedre det endnu en gang.

Velkommen til de mange aktiviteter, 
der tilbydes i vintersæsonen.

Og sluttelig 

Glædelig Jul og Godt Nytår

EMNE: Copenhagen Harbour Race
Af Mikkel Gade

Rosæsonen var på vej til at ende lidt 
sørgeligt for 8er-holdet. Ikke fordi, 
tingene ikke var gået godt, men fordi 
Århus Open Regatta blev afl yst pga. 
stormvejr, og Aalborg regattaen blev 
afl yst pga. for få tilmeldinger. Heldigvis 
viste en ny mulighed sig. Københavns 
Roklub arrangerede sammen med 
Danske Studenters Roklub Copenha-
gen Harbour Race, der skulle afholdes 
den 13. oktober. Løbet er en genopliv-
ning af Københavnerstafetten, der 
blev afholdt fra slutningen af 80’erne 
og til starten af 1990’erne, og adskiller 
sig fra de øvrige kapløb ved, at ude-
lukkende 8+-både kan deltage. Dertil 
er distancen ca. 7 km. 8er-holdet var 
klar på at deltage, og Aalborg Roklubs 
eneste kvindelige medlem, Naja, havde 
sagt ja til at være styrmand også denne 
gang. Så tidligt lørdag morgen tog vi af 
sted fra Aalborg i minibus. 

Vi ankom til Københavns Roklub tæt 
ved kl. 12:00, så Naja kunne nå at være 
med til styrmandsmødet. Løbet skulle 
afvikles kl. 15:00, så efter frokost 
havde vi tid til en lille tur på vandet. 
Vi havde lånt en båd i København 
for ikke at skulle have traileren med 
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blot med en båd, så det var bestemt 
påtrængt at få den prøvet inden løbet. 
Det var dog en i sammenligning med 
vores egen 8er meget ny båd, så der 
blev ingen problemer. Dog: områderne 
med (meget) lavt vand var ikke godt 
afmærkede, så da vi roede forbi en stor 
sten, der var en halv meter fra os og 
10 cm. under vandet, fi k vi pulsen lidt 
over almindeligt rotempo.

Starten på selve løbet skulle gå fra 
Langebro. Man skulle så ro ned til 
slusen og lave aktiv vending om en 
bøje og returnere til Langebro.  Bådene 
blev sendt af sted med korte mellem-
rum, og reglen var så, at der skulle 
være et ”passivt” område et stykke fra 
slusen og ned til bøjen, hvor man ikke 
måtte overhale, så der ikke blev kaos, 
når man skulle vende. 

Før start lå der så 24 8er-både ved 
Langebro og ventede på at komme af 
sted – jeg skulle hilse og sige, at det 
er noget af en syn (billeder kan ses 
på roklubbens hjemmeside). Endelig 
kom turen til os (vi var båd nr. 9), og vi 
blev sendt af sted. Vi havde trænet ca. 
den samme distance derhjemme, så 
vi vidste nogenlunde, hvad vi kunne 
klare, og aftalen var frem for alt at 
gøre det ordentligt i stedet for fare af 
sted uden at have styr på tingene. På 
vej ned mod slusen kom ASR, der blev 
sendt af sted efter os, men som har et 
meget stærkt hold, op på siden af os, 
men vi holdt dog trit med dem ned til 
det neutrale område – til stor ærgrelse 
for dem. Efter vendingen kom de dog 
foran, men vi formåede at holde en 
acceptabel afstand til dem på vejen 
tilbage. 
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Foto: Jesper Poulsen Winther8-eren på vej ind fra veloverstået løb
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Vi endte på en 8.-plads i vores klasse 
(der var 9 både med deri), så det 
var ikke fantastisk placering, men i 
betragtning af vores samlede erfar-
ing og vores rotid sammen i år var det 
ganske fi nt. Det blev i hvert fald i rigtig 
god oplevelse. 

Efter præmieoverrækkelsen tog vi over 
til SAS-roklub, hvor vi skulle over-
natte. Harbour Race-arrangørerne 
havde lavet det gode træk at stable en 
fest på benene i Københavns Roklub 
om aftenen, og der havde været bred 
enighed på holdet om, at vi hellere 
måtte vise os der – kun af høfl ighed 
selvfølgelig. Før, under og efter midda-
gen var der øl, vin og spiritus til særde-
les fornuftige priser, og det gav absolut 
en god stemning. Helt længe holdt vi 
fi re yngste deltagere fra holdet, og kl. 
var blevet tidlig, da vi indfandt os i 
SAS’ roklubs lokaler – ja de andre tre 
indfandt sig på bænkene i saunaen, 
og det var absolut godt, der ikke var 
nogen, der tændte åben ild derinde. 

Næste dag efter morgenmaden kørte vi 
hjemad, og der var en dejlig ro i bilen. 
Jeg vil mene, det var forsaget af den 
hårde rotur. 

Endnu en gang skal Jesper W. have en 
stor tak for at arrangere turen. Det er 
en stor hjælp, du giver os. 
 
EMNE: Afl yst Aalborg Regatta
Af Niels Erik Hofman

Ved åbningen af de indkomne 
anmeldelser til årets Aalborg Regatta 
måtte vi desværre konstatere, at der 
var anmeldt så få roere, at der kun 
skulle have været roet 16 løb ud af 

regattaens 39 løb.
Det syntes vi i regattaudvalget var 
under ”smertegrænsen” for gennem-
førelse af regattaen, og vi traf derfor 
den kedelige beslutning at afl yse årets 
regatta. 
6 nordjyske roklubber havde tilmeldt 
sig, og blandt disse havde Hadsund 
Roklub og Ægir mange hold, specielt 
junior roere, mens kun få hold var 
tilmeldt fra de øvrige Aalborg klubber.
I 2004 deltog 14 klubber, 2005 og 
2006 deltog 10 klubber ,mens der 
såvel i 80’erne og 90’erne var deltagere 
fra 15 til 20 klubber.
Vi fører en detaljeret statistik i regat-
taudvalget, hvor vi blandt andet 
optæller, hvor mange ”sæder” der delt-
ager i regattaen. For 10 –15 år siden 
var der over 600 sæder hvert år, mens 
vi de sidste 5-6 år har haft 325 – 450 
sæder pr år. Årets tilmelding var ca. 
200 sæder.
I samme statistik ser vi også kritisk 
på hvilke løb, der skal være. Hvis der 
i nogle år ikke har været deltagere i 
et bestemt løb, så udgår dette løb, og 
vi sætter et andet ind. Endvidere har 
vi altid haft den politik, at vi gerne på 
opfordring indsætter nye løb bare der 
er mindst to deltagere, der vil stille 
op.
Vi forsøger at tilpasse løbslisten til de 
roere, der er i de nordjyske klubber 
med hovedvægten på juniorløb, kanin- 
og motionsløb for alle aldersklasser. 
Aalborg Regattaen startede i 1959 som 
en dyst mellem Aalborg-klubberne, 
men den blev hurtigt til en vel besøgt 
regatta, primært for nordjysk kreds, 
trods de til tider barske vilkår for 
kaproning på Limfjordens forblæste 
vande. Det vil sige, at der snart er 50 
års jubilæum, hvis ellers der bliver 
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opbakning til regattaen. 
Derfor forsøger vi igen at arrangere 
en Aalborg Regatta i september 2008. 
Regattaudvalget vil afholde et møde 
med repræsentanter fra de tre Aalborg 
Roklubber for at drøfte regattaens 
fremtid.
Endvidere vil vi sørge for, at de nord-
jyske klubber gøres bekendt med, at får 
vi ikke opbakning i form af deltagere i 
2008, så vil konsekvensen blive, at der 
ikke bliver Aalborg Regatta mere.
Udvalget har den holdning at regat-
taen er for roernes skyld, og derfor 
skal ændringer indføres under hensyn 
hertil. 
Så skal der fi ndes en anden termin end 
september, skal der ændres på løbslis-
ten, skal regatta udvalget udskiftes, 
eller er der andre gode forslag. Vi mod-
tager gerne forslag, hvis du har nogle. 
Nogle roklubber bruger regattaen som 
motivation for nye roere, til at få disse 

til at prøve deres første kaproning, og 
den mulighed skal gerne bestå.
Et lyspunkt er der i årets tilmeldinger 
nemlig de mange juniorer fra Hadsund 
og Ægir. Det lover jo godt for frem-
tiden. Disse juniorer har vist, at man 
kan komme op på medaljeskamlerne 
som danske junior mestre og blive 
udtaget til at repræsentere Danmark 
udenlands, selv om man kommer fra 
Nordjylland. 

På Aalborg Regatta Udvalgets vegne

Niels Erik Hofman
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EMNE: Standerstrygning 2007 
Af Mikkel Gade

Snakken var gået højt i omklædning-
srummet de sidste uger før stand-
erstrygningen. Den forestående 
standerstrygning var nemlig ikke helt 
som ellers, for nogle her unavngivne 
personer fra 8er-holdet havde fået 
overtalt ”de ældre” kaproere til en 
duel i 8er-bådene. Så der var meget 
på spil – især for 8er-holdet. Som straf 
skulle taberne både klare deres egen 
og vindernes båd, og så måtte de ikke 
komme i sauna bagefter, før end vin-
derne havde drukket den første øl. 
Vi der efter Copenhagen Harbour Race 
havde troet, at vi kunne hvile os på 
laurbærrene, måtte tro om igen, for vi 
havde absolut ikke i sinde at tabe til en 
fl ok ældre herrer, der efter dåbsattest-
erne at dømme burde have støtteårer 
på siderne og genoplivningsudstyr 
med i båden – ja det var noget af den 
snak, der gik i omklædningsrummet. 

Tirsdagen før løbet skete det så, at de 
gamle havde besluttet sig for at træne 
samme tid som os. Efter almindelig 
opstandelse over, at de havde taget de 
nye årer, fi k vi lejlighed til at se dem 
lægge fra land og ro derudaf. Hvis vi 
før blot havde haft lidt uro i stemmen, 
når vi talte om, at vi sagtens kunne 
vinde, så bredte uroen sig nu; det så 
godt ud. Og så var det med den besæt-
ning deres første tur i 8er sammen, og 
for mange den første tur i fl ere år. 

Endelig oprandt dagen for stander-
strygningen. Mens vi, som sædvan-
ligt, ventede på Jens Brandt, var der 
lejlighed til at holdene så hinanden 
lidt an, og de spydige bemærkninger 

var talrige. Jens kom dog, og vi gjorde 
klar til start. Starten skulle gå fra 
dæmningen på den nordlige side af 
Egholm, så vi skulle ca. ro tre kilome-
ter. Der havde nu indfundet sig adskil-
lige tilskuere – presset på os blev ikke 
mindre deraf. 
Spændingen var derfor stor, da vi lagde 
klar til start, men det hindrede dog 
ikke (Grand) Old Boys-holdet i at gøre 
et forsøg på at terrorisere os psykisk i 
en sådan grad, at vi ikke kunne tage 
til eftermæle. Starten gik, og heldigvis 
kom vi godt af sted, og vi fi k snart lagt 
en god afstand til de gamle. 

Da vi kom ind, lød replikken fra publi-
kum, at vi godt kunne have givet dem 
lidt mere spænding – altså have ventet 
lidt på den anden båd (det skal ikke 
her nævnes, at vi var nervøse for, hvad 
de gamle evt. kunne have i ærmerne 
af slutspurter – det er jo nogle garvede 
gutter).
Efter landgang gjorde vi i al respekt 
selv vores båd ren, og efter formanden 
havde talt, gik vi i sauna, og her var 
det vist nok en af de ældre roere, der 
kom først ind.

Det endte med at have været nogle 
rigtig sjove uger med en masse snak og 
en rigtig hyggelig dag, som, vi håber, 
kan gentages næste år. Man skal vel 
have gjort ting nogle gange, før man 
kan kalde det for en tradition, men det 
her er det vist næsten allerede.

På holdets vegne

Mikkel Gade
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Foto: Tjalfe Gorm Poulsen

Foto: Tjalfe Gorm Poulsen

Se fl ere billeder fra standerstrygningen på klubbens hjemmeside!
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EMNE: GAR`s Candlelight Aften 
2007
Af Peter Laubek

Med en særdeles smuk efterårsdag 
bag os var det med store forventninger, 
vi mødte op til en af de store aftner i 
GAR.
Traditionen tro var der stillet lev-
ende lys op langs trappen  til 1. sal, 
hvor formanden i fuld ornat tog imod 
gæsterne, der blev vist ind i det smukt 
og smagfuldt pyntede festlokale.
Mere end 50 fra GAR familiens inder-
kreds med damer i festligste skrud var 
mødt op.
Aftenen blev indledt med en kort 
introduktion og velkomstdrink, hvor 
der blev tid til at håndhilse og even-
tuelt udveksle et par ord med alle 
tilstedeværende, en god skik, som her 
praktiseres.
Selve festaftenen blev indledt ved 
formand Michael Richter, der på sin 
vanlige fl egmatiske facon varslede, 
hvad vi kunne blive udsat for i løbet 
af aftenen. Der blev ikke lagt skjul 
på, at det var fagforeningsbossen 
Erik Jensen, der havde sponseret 
den nydelige bordpynt, ligeledes blev 
der gjort opmærksom på, at det ikke 
var velset, hvis de af AR - formanden 
fl ot sammenfoldede servietter blev 
ødelagt. Formanden henledte endvi-
dere forsamlingens opmærksomhed 
på, at han under stort pres fra fra en 
toneangivende minoritet under ledelse 
af en forhenværende cigarmager fra 
C.W.Obel følte sig nødsaget til at give 
tilladelse til tobaksrygning mellem 
måltiderne. En tilladelse, der medførte 
nogen uro blandt gæsterne.
Aftenens helt store overraskelse var, 
at formanden kunne introducere intet 

mindre end Trio van GAR, der bestod 
af Olaf Jørgensen på tangenter, Peter 
Urfe på guitar og Bent Bog Christensen 
på trækbasun, gulvbas m.m.
Der var megen ros for det veltillavede 
mad, der blev leveret fra Super H Slag-
teren. Især var der tilløb til kødannelse 
foran lakseroladen, hvor formanden 
måtte gøre ædedolkene opmærksom 
på, at der var kun 2 rolader pr. næse 
! At der var store forventninger til det 
kulinariske fremgik af, at der kun gik 
få minutter før samtlige fl asker hvid-
vin havde passeret serveringslemmen 
til køkkenet - det betød, der opstod 
hamstringstendenser med hensyn til 
den iøvrigt udmærkede rødvin. Det 
var ikke usædvanligt at se en kunde 
afgive en ordre på 4 fl asker til vore 
søde servetricer, der med et smil på 
læben servicerede os hele aftenen og 
sørgede for, at glaskarafl erne hele 
tiden var fyldt med iskoldt nikkel og 
blyfrit postevand.
På et tidspunkt frembragte forman-
den kassen med klubsanghæfterne, 
der glimrer sig ved Per Tomassen`s 
vidunderlige tegninger af de to køn på 
slap line.
Efter spisningen inspirerede Trio van 
GAR forsamlingen til at synge - og 
herefter stod den på Sorte Rudolf, 
Kathinka, Den er fi n med kompas-
set, Blæsten går frisk o.s.v. På et tid-
spunkt var det ligesom, Smeden havde 
fået nok - Han mente ikke, han var til 
møde i sangforeningen - han ville hel-
lere ud at lufte mor Sonja på danse-
gulvet ! Flere og fl ere begyndte så at 
fable om Svantes lykkelige dag - den 
med - om lidt er kaffen klar - og det 
blev den så, hjulpet på vej til tonerne 
fra Trio van GAR.
Smeden indtog så dansegulvet - det 
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smittede af på forsamlingen, så ro-
svendene jazzede rundt med koner, 
veninder og kærester til de smæg-
tende toner som Olaf, Peter og Bent 
tryllede frem fra instrumenterne. Det 
blev garanteret en af trioens mest vel-
lykkede øveaftner.
Et godt stykke efter midnat blev der 
serveret natmad, og var det dejligt at 
iagtage, hvorledes der var bevægelse i 
forsamlingen, man fl yttede sig og der 
blev rigtig snakket på tværs af bor-

dene. Vi er måske for stationære ved 
disse sammenkomster - skulle vi i 
større grad mixe de forskellige team-
dannelser ?
Som nævnt ved tidligere lejligheder, 
har disse rofester stor betydning for 
sammenhængskraften mellem nye og 
gamle GAR medlemmer.
Til slut skal der lyde en stor tak til 
GAR`s bestyrelse og de rokammer-
ater, der tog slæbet med at planlægge, 
arrangere og rydde op efter festen.

Snakken gik livligt Foto: Carl Emil Heidemann

Glimt fra Candlelight Aftenen
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Trio van GAR underholder

Der blev hygget Foto: Carl Emil Heidemann

Foto: Carl Emil Heidemann
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Der blev skålet Foto: Carl Emil Heidemann

Folk var mødt talstærkt op Foto: Carl Emil Heidemann
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 EMNE: Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Aalborg Roklub og redaktionen siger 
hermed tillykke til nedennævnte fød-
selarer, der på forskellig vis har udført 
en glimrende indsats for klubben.
Som tidligere nævnt, kan man risik-
ere, at rokammerater ytrer ønske om 
at knytte kommentarer til klubbens 
hilsen. For at beskytte den enkelte 
fødselar forbeholder redaktionen sig 
ret til at sikre bladets urbane tone - 
også i sådanne indlæg.
 
Poul Kroon, 80 år den 23. november.
 
Jens Chr. Binder Jensen, 60 år den 8. 
november.

 
Tage Kirkegaard, 60 år 17. december.

EMNE: Poul Kroon 80 år!
Af Peter Laubek

Da undertegnede under en samtale 
i klubben forleden fortalte, at Poul 
Kroon fylder 80 år den 23. november, 
blev der stillet stort spørgsmål ved mit 
udsagn. Det kunne ikke passe, at han 
bliver 80 år. Siden har jeg fået veri-
fi ceret, at det er fi re snese af år Poul 
passerer.
Efter en fortid i Roskilde Roklub og 
senere Danske Studenters Roklub er 
Poul så for 28 år siden havnet i Aal-
borg Roklub, hvor han stadig er et 
særdeles aktivt medlem. Eksempelvis 

Foto: Poul Kroon (med 
selvudløser)

Forårsdag efter badet, 1990. Fra venstre er det Poul Kroon, 
“Ras” (Jørgen Rasmussen), Kaj Munk Jørgen Bundgaard, Erik 
Hassing Povelsen, Michael Richter, Knud Hansen
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runder han de 300 roede kilometer i 
denne sæson. Ganske fl ot klaret.  
 
Det er meget betegnende for Poul 
Kroon, at da klubben efter en række 
voldsomme meningsudvekslinger på 
generalforsamlingen indførte kajak-
roning, var Poul på det første hold, der 
erhvervede sig retten til at ro i denne 
bådtype. Har stadig i min erindring, at 
da vi for første gang skulle ro kajak på 
havet nemlig fra Voersaa til Stensnæs, 
tur retur, var Poul med blandt pioner-
erne.   
Dine rokammerater og Aalborg Roklub 
ønsker dig hermed hjertelig tillykke i 
forbindelse med din 80 års fødsels-
dag med ønsket om, at du får endnu 
mange herlige timer på fjorden.

EMNE: Indlæg fra fødselar
Af Poul Kroon

Jeg vil gerne i anledning af min fød-
selsdag - og deraf følgende eftertanke 
- takke Aalborg Roklub for 28 gode 
ro-år og ca. 10000 dejlige ro-kilome-
ter. Da jeg i 79 langt om længe meldte 
mig under standeren, var jeg så heldig 
at blive optaget på Kaj Munks legend-
ariske eftermiddagshold, hvor ro-dis-
ciplin og personlig integritet gik op i 
en højere enhed og var grundlaget for 
et både sportsligt og socialt forankret 
klubliv med mange mindeværdige kor-
tere og længere roture og fester. Ære 
være Kaj Munks minde! 
Jeg vil også gerne takke alle de mange 
klubkammerater, som jeg har roet 
med i årenes løb og som har affundet 
sig - ikke nødvendigvis stiltiende - med 
mine særheder og skiftende kæpheste. 
Det har været godt for mig, og I har 
været en af mine indgange til “fol-

kesjælen”. Kort om min øvrige “rokar-
riere”, som startede som ungdomsroer 
på Roskilde Fjord i 41 og fortsatte 
som kaproer for Danske Studenter i 
studieårene - under den legendariske 
engelske træner Barry - og medførte 
bl.a. 2 ottesejrer på Bagsværd i 50. 
Hvorfor, jeg var så længe om at komme 
i gang med motionsroningen, fatter jeg 
ikke? Men bedre sent end aldrig - det 
er vist mit motto.

EMNE: Team Tirsdags ålegilde 
Af Carl Emil Heidemann

Takket være en stor indsats fra Erik 
Jensen og Martin kunne vi fredag den 
26. oktober endnu engang afholde det 
traditionsrige ålegilde i roklubbens 
dejlige lokaler. 11 gæve modne roere 
var mødt op til begivenheden, der bød 
på masser af stegte ål med persilles-
ovs og aspargeskartofl er. Hovedmålti-
det blev hjulpet på vej med lidt øl og 
snaps. Herefter blev der serveret kara-
melrand med karamelsovs på tube. 
Middagen sluttede af med kaffe og 
småkager.

I løbet af aftenen blev der drøftet lokale, 
regionale, landspolitiske og udenland-
ske problemstillinger. Hvad konklu-
sionen blev, er jeg ikke helt klar over, 
men jeg er sikker på, at der ikke vil 
mangle emner til diskussion ved kom-
mende selskabelige lejligheder. Men i 
følge Anders Fogh vil vi få 3 år mere at 
leve i, hvis vi stemmer på Venstre. Jeg 
synes, vi skal se tiden an. Det kan jo 
være vi får et bedre tilbud fra et af de 
andre partier.
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Foto: Carl Emil Heide-
mann

Foto: Carl Emil Heidemann

Fagforeningsbossen, bankdirektøren og cigar-
mageren holder øje med de stegende ål

Helan går
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EMNE: Mindeord om Svend Geert
Af Peter Laubek

Lørdag den 13. oktober afgik Svend 
Geert Jensen ved døden. Svend Geert 
eller ”Skolelæreren”, som han blev 
kaldt af sine holdkammerater fra ”Nit-
teholdet”, blev medlem af Aalborg 
Roklub så langt tilbage som i 1950. 
Langt den største del af Svend Geerts 
rokarriere var som langtursroer, 
hvor han en årrække roede med Poul 
Robert Nielsen ( Nitte ), Ole ”Urban” 
Pedersen og Erik Møller Christensen 
( Prins Erik ). Talrige er de historier, 
der kunne fortælles om ”Nitteholdet“, 
når de optrådte såvel til søs som land-
værts. Både Svend Geert og Nitte var 
jo fremragende historiefortællere, der 
bestemt ikke nedgraderede de oplev-
elser, de kom ud for i Trøstens Bolig, 

Birkelse Kro, Staun eller Nibe for blot 
at nævne nogle af de destinationer, de 
inkarnerede langtursroere besøgte. Vi 
er stadig nogle, der kan huske beret-
ningerne om ” Skolelæreren, der lod 
mus, hjemmehørende i Trøstens Bolig 
via fanglinen løbe på besøg i ADR`s 
langtursbåde, når pigerne passerede 
Rævekrat på vej til Harpely. Eller den-
gang Nitteholdet ordnede ”Vandvær-
ket” hos et par gamle søstre i Staun 
m.v. 
Mange af klubbens medlemmer har 
endvidere haft Svend Geert som lærer 
på Ryesgade Skole eller Vesterkæret 
Skole. 
Ved siden af langtursroningen var 
Svend Geert meget aktiv indenfor 
De Danske Skytte og Gymnastik-
foreninger, ligesom han i næsten 
en menneskealder var chef for ”Lille 

Foto: Carl Emil HeidemannVerdenssituationen afklares
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Strandhave ”i Sæby, hvor utallige Aal-
borgbørn hentede sol og frisk luft i 
sommerferien.
Svend Geert havde den glæde, at 
sønnen Flemming, der også blev 
medlem af AR, kom under Frank Ped-
ersen og senere Bjarne ”Yankee” Ped-
ersens vinger og udviklede sig til en af 
landets dygtigste kaproere.
Selvom det ikke var meget, vi så til 
Svend Geert i de senere år, dukkede 
han op ved særlige lejligheder.
Ved 100 års jubilæet bad undertegnede 
Svend Geert skrive om sine oplevelser 
i Aalborg Roklub. Det blev en hed og 

lang kærlighedserklæring, der nok er 
værd at læse igen for de af medlem-
merne, som kendte Svend Geert.
Vi, der kendte ham, takker ham for 
hans virke i Aalborg Roklub og udtaler 
et æret være Svend Geert Jensen`s 
minde. 

EMNE: Efterlysning af gamle 
roblade
Af Peter Laubek

I klubbens bestyrelseslokale fi ndes 
der, med få undtagelser, en komplet 
samling af roblade fra udgivelsen af 

AKTIVITETSKALENDER

December:
2. 17:00 Svømning - Sofi endals Skole 
5. 19:00 fl oor hockey 
7. 18:00 Team Torsdag, sæsonafslutning i klubben
9. 17:00 Svømning - Sofi endals Skole 
12. 19:00 fl oor hockey 
16. 17:00 Svømning - Sofi endals Skole 
19. 19:00 fl oor hockey 
24. 14:00 Julebadning

Januar:
2. 19:00 fl oor hockey 
3. 18:00 vinter-8GP-8 x 2000m stafet
6. 17:00 Svømning - Sofi endals Skole 
7. 19:00 Salsa 
9. 19:00 fl oor hockey 
13. 17:00 Svømning - Sofi endals Skole 
14. 19:00 Salsa 
16. 19:00 fl oor hockey 
20. 17:00 Svømning - Sofi endals Skole 
21. 19:00 Salsa 
23. 19:00 fl oor hockey 
27. 17:00 Svømning - Sofi endals Skole 
28. 19:00 Salsa 
30. 19:00 fl oor hockey 
31. 18:00 vinter-8GP-8 x 15 minutter stafet
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det 1. roblad, der udkom i april 1942, 
og frem til 1985.
Klubbens kommunikationschef, An-
ders Ørom, har nu samlet næsten alle 
numre af robladet fra 1986 og frem til 
dags dato.
Anders mangler følgende numre for at 
samlingen er komplet:
 
1989: nr. 2
1997: nr. 1
2000: nr. 6
2001: nr. 3
2004: nr. 3
 
Hvis der er medlemmer, der ikke selv 
samler på klubbladet, og som skulle 
ligge inde med et eller fl ere af de 
manglende numre, vil vi være meget 
taknemmelige, hvis I vil forære det til 
klubben.
Kontakt venligst Anders Orum eller 
redaktionen. Telefon og mailadresse 
fi ndes i klubbladet på side 2.
Når samlingen er komplet, vil Anders 
sørge for at bladene klargøres til ind-
binding.
Det sker ikke sjældent, at et medlem 
eller bestyrelsen - af forskellige årsager 
- har brug for at søge tilbage i klub-
historien, derfor er det vigtigt, at vor 
klubbladsamling er komplet.

EMNE: Løvspringstur
Af Lone Christensen, ADR

I år var det ADR og AR, som var 
arrangører af årets løvfaldstur. Lørdag 
skulle turen gå op i åen og søndag til 
hesteskoen.
Vi mødtes lørdag morgen, og ud over 
deltagelse fra Aalborg klubberne var 
der mødt roere op fra Frederikshavn, 
Randers og Sæby. Skive var repræsen-

teret af 4 kajakroere. 39 håbefulde 
roere, håbefulde fordi vejret atter 
drillede som så mange gange i år.
De udenbys roere fra Skive og Fred-
erikshavn troede ikke helt på, at det 
kunne lade sig gøre, da de kiggede på 
deres vand derhjemme, og vi andre 
lurede også noget på, hvordan det 
skulle gå. Der var endog røster fremme 
om, at vi skulle lade os blæse til Hals, 
men det projekt droppede vi dog.
Nå, men vi blev budt til et dejligt mor-
genbord med alt, hvad hjertet kunne 
begære, så vi var godt rustet til turen, 
hvad mad og drikke angik.
Det blev derefter besluttet at drage af 
sted op mod åen, så langt vi kunne 
klare, og så måtte det være sådan. Men 
minsandten om ikke vejrguderne alli-
gevel var med os, og det lykkedes os at 
komme helt op til Birkelse hovedgård 
endda med en smule sol undervejs.
Der var kaffepause ved Ægirs hytte, 
og landvagterne Hanne og Merete 
stod klar med kaffe og frugt, det var 
dejligt. 
Hjemad fi k vi vinden lige ind fra syd, 
så der skulle kæmpes noget. Det var 
også på strækningen mellem åen og 
dæmningen, at vi løb ind i en kæmpe, 
kæmpe regnbyge - en af dem, hvor 
man tænker lidt over, hvad man lige 
har gang i. Rundt omkring os stred 
kajakker og andre roere af sted på 
samme vis. Det klarede dog op igen, og 
vi nåede hjem mere eller mindre våde, 
men meget tilfredse med dagens tur.
Om aftenen blev vi budt på en dejlig 
middag og hyggelig samvær i ADR. 
Lækker Chili con carne og Ryå is, 
UHM.
Søndag morgen viste vejr og fjord sig 
fra den allerfl otteste side, blik vand og 
let sol. Så efter endnu en fantastisk 
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morgenforplejning drog vi af sted mod 
Hesteskoen. Også dèr blev vi mødt af 
Merete, som kom med kaffe og kage. 
Vel hjemme igen var der atter kaffe, 
brød og frugt. Der blev ligeledes budt 
på øl, da der var ikke færre end fi re 
roere, som havde passeret de magiske 
1000 km!!
Alle var enige om, at det havde været 
en rigtig god weekend, hvor roning 
og hyggelig samvær mellem medlem-

merne i klubberne var gået op i en 
højere enhed.
Tusind tak for et rigtigt godt arrange-
ment og rigtig god forpejning til Lise, 
Allan, John, Søren, Hanne og Merete, 
som var arrangører og landvagter. 
Næste års løvfaldstur går til Randers. 
Jeg håber, at det kommer til at passe 
i min kalender, så er jeg helt sikkert 
med igen.

Fotos: John Fjelsted Larsen
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EMNE: Ny mand i redaktionen
Af Mikkel Gade

Jeg har fået til opgave at skrive et par 
ord om mig selv. Jeg er nemlig blevet 
headhunted (eller shanghajet for den 
sags skyld) til at overtage Anders 
Josefsens plads i redaktionen som 
layouter. Anders har fået job i Køben-
havn og har derfor ikke længere tid til 
at deltage i redaktionsarbejdet. 
Jeg er 25 år og skriver speciale på Aal-
borg Universitet. Jeg begyndte at ro i 
august 2006, så jeg er et ret nyt ansigt 
i klubben. Derfor er billedet til højre 
herfor et nogenlunde lignende billede 
af mig, så folk kan kende mig, hvis der 
er spørgsmål til bladets opsætning.

Foto: John Fjelsted Larsen
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Kilometerstatistik - robåde
Daglig roning Langtursroning Roning i alt

Nr. Navn Antal ture Kilometer Antal Ture Kilometer Antal Ture Kilometer
Gæster eller manglende nr. 272 3.656 7 298 279 3.954

156 Jens Olav Dahlgaard 115 2.329 0 0 115 2.329
175 Tjalfe Poulsen 125 1.912 9 373 134 2.285
138 Jesper Poulsen Winther 68 978 3 347 71 1.325
89 Steen Christiansen 74 1.196 2 121 76 1.317

180 Søren Borgstrøm-Hansen 51 879 8 363 59 1.242
190 Allan Pedersen 19 357 11 884 30 1.241
54 Peter Christoffersen 71 901 2 229 73 1.130
58 John Fjelsted Larsen 55 715 10 343 65 1.058

193 Bjørn Haman Jensen 37 643 6 396 43 1.039
120 Jens Jakob Hansen 54 645 2 121 56 766
185 Mikkel Gade 53 601 1 91 54 692
130 Aage Vest Petersen 88 591 3 85 91 676
150 Mads Bach-Sørensen 47 638 0 0 47 638
31 Jens Brandt 51 607 1 4 52 611

181 Anders Qvistorff 43 576 1 25 44 601
161 Michael Norre 30 483 1 91 31 574
142 Simon Lyngshede 47 565 0 0 47 565
42 William Doelle 55 458 1 98 56 556

105 Bernd Møller 26 424 2 121 28 545
122 Peter Bomholt Hansen 44 514 1 30 45 544
179 Claus Aasøe Rasmussen 46 479 0 0 46 479
101 Jørnn Winther Bertelsen 79 460 0 0 79 460
103 Jens Thorsted 22 262 4 185 26 447
108 Henning Erhardsen 19 297 2 150 21 447
59 Erik Skov Nielsen 76 444 0 0 76 444

8 Niels Erik Hofman 40 409 1 25 41 434
16 Jørgen P. Moosdorff 64 361 1 68 65 429

174 Karsten Holt 32 385 2 41 34 426
100 Jørgen Erik Sørensen 37 364 1 38 38 402
62 Søren Christensen 68 373 1 5 69 378

129 Tage Kirkegaard 33 291 3 80 36 371
15 Bernhard Andersen 32 333 1 25 33 358

154 Esben Nielsen 29 356 0 0 29 356
140 Jesper Holst 28 352 0 0 28 352
145 Morten Holst 28 352 0 0 28 352
39 Helge Foss-Pedersen 59 336 1 5 60 341
33 Poul Kroon 30 330 0 0 30 330
43 Holger Tromholt Christensen 53 320 0 0 53 320
41 Peter Gadegård 22 227 1 91 23 318

196 Thomas Hedemann 20 218 4 98 24 316
94 Roar Clausen 28 266 1 25 29 291
57 Henrik A. Sørensen 25 247 2 40 27 287
44 Anders Enghave 49 286 0 0 49 286
25 Bent Christensen 32 189 2 84 34 273
91 Mikael Hermansen 23 242 1 25 24 267

157 Frederik Robert Hansen 28 266 0 0 28 266
66 Erik Busse 30 260 0 0 30 260

178 Carsten Nielsen 17 214 2 41 19 255
162 Heine Svarrer 23 250 0 0 23 250
152 Oluf Jørgensen 21 243 0 0 21 243
69 Carsten Larsen 45 240 0 0 45 240

186 Mads Hougaard 23 237 0 0 23 237
47 Morten Wendt Jensen 25 236 0 0 25 236

158 Per Mouritzen 8 137 2 96 10 233
80 Freddy Schnoor 39 216 0 0 39 216

194 Sten Zülow 15 190 1 25 16 215
146 Jens Chr. Binder Jensen 18 185 1 25 19 210
60 Poul Erik Christensen 24 137 2 73 26 210

177 Henrik Steen Pedersen 17 209 0 0 17 209
124 Karsten Skov 31 197 1 5 32 202
82 Finn Laursen 14 156 2 45 16 201

3 Ove Thomsen 35 200 0 0 35 200
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Daglig roning Langtursroning Roning i alt
Nr. Navn Antal ture Kilometer Antal Ture Kilometer Antal Ture Kilometer
97 Gregers Sten Gregersen 24 200 0 0 24 200

132 Jens Jacob Eschen 22 199 0 0 22 199
61 Anders Ørum 36 196 0 0 36 196

104 Erik Jensen 33 195 0 0 33 195
22 Børge Christoffersen 21 119 1 68 22 187
56 Jørgen Gunnar Havemann 29 180 0 0 29 180

164 Brian Byskov 5 87 1 91 6 178
118 Axel Luther Jørgensen 20 175 0 0 20 175
36 Lars Pilegård Larsen 32 174 0 0 32 174
13 Peter G. Thomsen 28 171 0 0 28 171
46 Michael Richter 25 154 1 16 26 170

2 Torben Broe 25 166 0 0 25 166
38 Erik Hassing Poulsen 30 166 0 0 30 166
23 Aage Nielsen 11 115 2 50 13 165
34 Lars Henrik Topp 31 159 0 0 31 159
90 Erik Brøndum 27 157 0 0 27 157
63 Ole Engen 13 134 1 18 14 152
68 Lars Ramhøj 17 151 0 0 17 151
70 Leif Grønn Emerek 28 151 0 0 28 151

189 Fritz Ploug Nielsen 25 134 0 0 25 134
98 Bo Janniche 19 126 1 5 20 131

182 Andreas Blom 11 130 0 0 11 130
141 Peter Urfe 15 129 0 0 15 129
125 Kenth Barsøe Persson 20 129 0 0 20 129
12 Per Nygaard 13 119 0 0 13 119
72 Svend Langer 18 118 0 0 18 118
21 Poul Dahl Fogh 13 118 0 0 13 118

117 Tomas Kristensen 10 115 0 0 10 115
183 Rasmus Brandt Pedersen 10 115 0 0 10 115
76 Arent Plesner 16 112 0 0 16 112

149 Esben H. Thorning 12 106 0 0 12 106
201 Bent Madsen 4 45 1 56 5 101
75 Peter Laubek 15 98 0 0 15 98

126 Erling Steffensen 14 79 1 16 15 95
200 Henrik Kjær Thomsen 7 95 0 0 7 95

7 Karl Johan Thomsen 5 27 1 68 6 95
84 Henning Andersen 13 78 1 16 14 94
74 Hans Futtrup 13 87 0 0 13 87
64 Jørgen Hyhne 13 85 0 0 13 85
79 Preben Baagøe Hansen 8 85 0 0 8 85

195 Henrik Bech 4 33 2 50 6 83
30 Poul Erik Trolle 14 82 0 0 14 82

165 Kasper H. Madsen 9 81 0 0 9 81
102 Carl Emil Heidemann 9 55 2 24 11 79
41 Thomas Boje-Nielsen 3 78 0 0 3 78

159 Carl Lynge 14 78 0 0 14 78
172 Mads Berg 12 74 0 0 12 74
148 Anders Kaa 5 41 1 30 6 71
24 Jens Thomsen 7 70 0 0 7 70

166 Leo Gram 8 68 0 0 8 68
4 Peter H. Hansen 0 0 1 68 1 68

173 Vagn Thidemann 11 67 0 0 11 67
188 John Kjær 5 60 0 0 5 60
99 Jørgen Rasmussen 9 58 0 0 9 58

114 Henrik Christoffersen 5 57 0 0 5 57
11 Jens Fauerholdt Jensen 7 56 0 0 7 56

6 John T. Terp 8 54 0 0 8 54
134 Ivan Ladegaard 4 52 0 0 4 52
18 Knud Verner Pedersen 7 51 0 0 7 51

167 Peder Lund 4 48 0 0 4 48
137 Jan Dahlslund 4 48 0 0 4 48
133 Ole Kjeld Kristensen 7 46 0 0 7 46
35 Martin Olsen 8 43 0 0 8 43
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Kilometerstatistik - kajakker

Daglig roning Langtursroning Roning i alt
Nr. Navn Antal ture Kilometer Antal Ture Kilometer Antal Ture Kilometer
21 Poul Dahl Fogh 12 136 0 0 12 136

175 Tjalfe Poulsen 0 0 6 127 6 127
57 Henrik A. Sørensen 7 68 1 15 8 83
58 John Fjelsted Larsen 4 35 2 25 6 60

132 Jens Jacob Eschen 8 60 0 0 8 60
102 Carl Emil Heidemann 8 53 1 6 9 59
199 Jens Christoffersen 3 25 1 28 4 53
98 Bo Janniche 5 52 0 0 5 52

136 Andreas Kappel 3 52 0 0 3 52
108 Henning Erhardsen 3 50 0 0 3 50
179 Claus Aasøe Rasmussen 7 50 0 0 7 50

Gæster eller manglende nr. 2 11 0 0 2 11
153 Søren Dalum 2 11 0 0 2 11
41 Peter Gadegård 1 10 0 0 1 10
63 Ole Engen 1 8 0 0 1 8
33 Poul Kroon 1 8 0 0 1 8

103 Jens Thorsted 1 8 0 0 1 8
17 medlemmer har roet: 68 637 11 201 79 838

Daglig roning Langtursroning Roning i alt
Nr. Navn Antal ture Kilometer Antal Ture Kilometer Antal Ture Kilometer
199 Jens Christoffersen 4 40 0 0 4 40
40 Michael Due Nielsen 4 40 0 0 4 40
26 Ib Nygaard 5 40 0 0 5 40
92 Anders Holmberg 5 38 0 0 5 38
87 Jesper Grundvig Trolle 3 27 0 0 3 27
55 Bent Mølgård Andersen 4 25 0 0 4 25

202 Finn Jensen 4 23 0 0 4 23
71 Flemming Geert Fuusager 2 20 0 0 2 20

191 Mikkel Højbjerg 2 20 0 0 2 20
106 Jens Lund 2 20 0 0 2 20
17 Hans Nygaard-Pedersen 2 19 0 0 2 19
10 Hans Jensen 2 15 0 0 2 15

127 Torben Ole Hjort 1 14 0 0 1 14
143 Jens Jensen 1 14 0 0 1 14
131 Anders Josefsen 1 12 0 0 1 12
187 Irnis Kubat 1 12 0 0 1 12
67 Povl Wendt Jensen 2 11 0 0 2 11
27 Flemming Due Nielsen 2 10 0 0 2 10
37 Ole Christiansen 1 10 0 0 1 10

5 Thorkild A. Kristensen 1 6 0 0 1 6
78 Klaus Knudsen 1 6 0 0 1 6

147 medlemmer har roet: 3.757 38.321 127 5.891 3.884 44.212
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NØRRESUNDBY BANK

Torvet 4 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 70 33 33 · Fax 98 17 54 00

post@nrsbank.dk · www.noerresundbybank.dk

Frihed

Har du en bolig med friværdi, har 

du måske også nogle uopdagede 

muligheder.

Kom ind i en af vores 19 afdelinger 

og få en snak om dine muligheder for 

økonomisk frihed.
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 at for 50 år siden nemlig i 1957, var 
det Kurt Janniche, der med 1431 
roede km. vandt kilometerbægeret 
for seniorroerne. Med 1100 roede 
km. vandt Peter Laubek blandt ung-
domsroerne. Det år blev der roet ialt 
35.865 km. fordelt på 4.777 ture heraf 
167 langture, det vil sige ture over 30 
km. 

at det her i forbindelse med valget kom 
frem, at det vil være hensigtsmæs-
sigt, at reorganisere regeringsmagten 
i Danmark således, at de nuværende 
19 ministerier erstattes af 6 super-
ministerier. Vi må her konstatere, at 
vor tidligere formand Jens-Peder Vium 
var endog særdeles fremsynet, da han 
via arbejdet i en af klubben nedsat 
Task Force gruppe reorganiserede 
klubbens styrelse og reducerede den 
til de 7 supermænd: Formand, Næst-
formand, Økonomichef, Rochef, Logis-
tikchef, Human Ressourcechef og 
Kommunikationschef. Set i bakspejlet 
må vi vel sige, det med enkelte modi-
fi kationer, fungerer ganske godt. 

at komme ned i roklubben en ganske 
almindelig tirsdag aften i oktober og 
opleve at to ottermandskaber er ved at 
gøre sig klar til at gå på fjorden, det 
skaber optimisme. 

at det gamle ottermandskab har 
optaget to “junior” aspiranter - Flem-
ming Due og Steen Christiansen.

at i forbindelse med Standerstrygn-
ing, var den tidligere roklubejer, John 
Terp, bange for at man ikke kunne 
fi nde ”hjem” igen, da båden passerede 
første kost. Båden fortsatte dog til 
anden kost.
John Terp er stadig at fi nde blandt 
medlemmerne i Aalborg Roklub 
sammen med resten af besætnin-
gen, så styrmanden har haft styr på 
kursen.

at der til Standerstrygningen som 
annonceret var en duel mellem ”de 
gamle” og 8’GP, om hvem der var 
bedst i otteren. Publikum mente at 
”de gamle” vandt, da der ikke var brug 
for assistance af de tilkaldte læger og 
deres medbragte udstyr til genopliv-
ning.                                                                                          

at arrangørerne til ”rundstykker 
med videre” i forbindelse med Stand-
erstrygning, havde glemt en vigtig 
detalje, ”en lille skarp”. Det forlyder 
fra arrangørernes side, at dette ikke 
vil ske igen.

Redaktionen 
ønsker god jul 
og godt nytår
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REDAKTION:
Anders Josefsen (ansv.), Karsten Holt, 
Mikkel Gade & Peter Laubek. Medlemsbla-
det 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 tyde-
ligt hvis mening,__ der gengives.

KONTAKT:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000  Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail: mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

15. januar 2008
materiale SKAL sendes til 

roblad@dAalborgRoklub.dk

Bo Janniche under instruktion af 
Claus Appel Jensen på årets kajak-
kursus.
Fotos: John Fjelsted Larsen
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