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Formand:	
KARSTEN HOLT
Nørregade 22 
9000 Aalborg 
5083 6159 Formand
@Aalborg	Roklub.dk

Logistikchef:	
ERLING STEFFENSEN 
Digevangen 7 
9260 Gistrup 
9831 4468 
Logistikchef
@Aalborg	Roklub.dk

Næstfomand:	
NIELS ØSTERGAARD 
Rosenvængets Alle 6 
9700 Brønderslev 
9880 0918 
Næstformand
@AalborgRoklub.dk

Rochef:	
FLEMMING DUE NIELSEN
Ridefogedvej 10 
9000 Aalborg 
9818 2102 
Rochef@
Aalborg	Roklub.dk

Økonomichef:	
AAGE VEST PETERSEN 
Nordvestvej 14 
9000 Aalborg 
9816 7515 
Økonomichef
@Aalborg	Roklub.dk

Kommunikationschef:	
ANDERS ØROM 
Solvangen 33 
9210 Aalborg SØ 
50 83 61 59 
Kommunikationschef
@Aalborg	Roklub.dk

HR-chef:	
SIMON LYNGSHEDE 
Prinsensgade 42, 3th 
9000 Aalborg 
6050 7105 
HRchef
@Aalborg	Roklub.dk

BESTYRELSEN:

NØGLE-
PERSONER:

MEDLEMSBLAD:

Morgenroning:	
JØRGEN SØRENSEN 
9818 5893

Motionsroning:	
 - se rochef 

Kaproning:	
Se rochef

GAR:
Gamle	Aalborg	Roere:	
JOHN TERP 
Herningvej 43 
9220 Aalborg Ø 
3514 4671 
johnett@email.dkAnsvarhavende:

PETER LAUBEK 
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208 
p.laubek@privat.dk

KARSTEN HOLT
- se formand

STEEN VILLADSEN 
Barken 30 B
9260 Gistrup
kmsvilladsen@
hotmail.com

MIKKEL GADE 
Ryesgade 53, 3 tv
9000 Aalborg
Roblad@Aalborg	
Roklub.dk

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

AALBORG
ROKLUB:

Søsportsvej 8 
9000  Aalborg 
Tlf.: 9812 6719

e-mail: 
mail@aalborgroklub.dk

www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Jubilæumsåret lakker mod enden. Vi 
kan imidlertid med stolthed se tilbage 
på en perlerække af oplevelser og højde-
punkter, og det er jo ensbetydende med, 
at vi har fejret vores ”splendid roklub” 
på bedste vis.
Den sidste ”jubilæumsmilepæl” nås, 
når 125 års Jubilæumsskriftet udkom-
mer. Redaktionen har knoklet nærmest 
flere år med at indsamle og bearbejde 
det omfattende materiale, der naturligt 
følger i kølvandet på aktiviteterne i en 
forening af Aalborg Roklubs kaliber. 
Der er ydet en kæmpe indsats og alle 
kan kun glæde sig til at få skriftet i hæn-
derne, synke ned i sofaen og fordybe sig 
i materialet. 
At udgive et jubilæumsskrift er en dejlig 
tradition i roklubben. Dels er det spæn-
dende læsning, dels er det en glimrende 
dokumentation af klubbens traditioner, 
arbejde og resultater. 
Rosæsonen er ganske vist afsluttet. Det 
er imidlertid ensbetydende med, at 
vinteraktiviteterne er sluppet løs. Og 
der bliver nok at fornøje sig med. Tra-
ditionen tro har vi svømning søndag kl. 
17-18 i svømmehallen på Sofiendalsko-
len samt klargøring af vor bådpark. 
Der er imidlertid allerede en perle-
række af andre tiltag i støbeskeen. Der 
afholdes klubaftner både i og udenfor 
klubben i form af foredrag, IT-Café og 

virksomhedsbesøg. Slut godt op om 
arrangementerne. Så føles tiden til jubi-
læumsskriftet udkommer også kortere. 
Husk at vi har et dejligt motionsrum, der 
har åbent alle ugens dage. Motionsrum-
met har netop fået en ansigtsløftning i 
form af nye romaskiner og tiltrængte 
nye kondicykler.
Bestyrelsen er i gang med at kigge på 
den og de kommende sæsoner. Roklub-
ben er således godt repræsenteret ved 
et Inspirationsseminar, der afholdes af 
DFfR i november. 
Hold godt øje med vores hjemmeside 
og med mails fra roklubben, idet de tid-
ligere nævnte aktiviteter gerne skulle 
have god tilslutning. Næste nummer af 
robladet vil tillige udgøre indkaldelsen 
til generalforsamlingen 2012.
Bestyrelsen sender en stor tak for indsat-
sen i jubilæumsåret og ønsker alle med-
lemmer, honoratiores og annoncører en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

 Ro motion ER 
 go’ motion ... 

 - vi ses i klubben !

Nu er det alvor!
Af Jens Brandt

Hvor godt kende du det perfekte rotag. 
Her er en lille animeret film der viser rota-
gets faser.

http://www.youtube.com/watch?
v=F7rqIPcR6NA&feature=related

Når du ser filmen, vil der sikkert i højre 
side være henvisninger til en del relate-
rede videoklip med roteknik.
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AKTIVITETS-
KALENDER: 	
 
 3.  Kl. 19.00 Medlemsmøde
11. Kl. 19.00 GAR 
  Candle Light Dinner
  på førstesalen i klubhuset
18.  Team-Torsdag afholder årets
  afslutningsmiddag

10.  Julefrokost - se opslag
24.  Julebadning

Så er svømningen startet op igen
Hver søndag kl. 17 - 18  (kom i 
god tid) i Sofiendalskolens svøm-
mehal.

Tjek www.aalborgroklub.dk

NOVEMBER:

DECEMBER:

AR’s vinter-
arrangementer
Af Niels Østergård

Vi vil i vinterhalvåret forsøge at afvikle 
løbende klubaftner hver den første tors-
dag i måneden og en enkelt lørdag efter-
middag. Indholdet af aftenerne bliver 
af forskellig karakter og det vil være 
klubbens egne medlemmer der byder 
ind med lidt af hvert. Det være sig rore-
laterede emner, men også emner med 
anden indhold.

1. Som I kan se af vores hjemmeside 
løber det første møde af stablen 
i november omhandlende ”Vin-
terklargøring af bådene” v. Søren 
Borgstrøm.

2. I november måned vil Steen Christi-
ansen en lørdag give en introduk-
tion til vintertræning, blandt andet 
med introduktion af 8GP for ergo-
metre. Evt. samles flere hold der 
kunne være interesserede.

3. Af andre emner som kommer på 
tale er ”Det positive liv” v. Michael 
Norre i december.

4. ”Cellefedt og Dellefedt” v. Niels 
Østergård i januar.

5. Vurdering af roteknik – ”Det per-
fekte rotag” – med videoptagelser 
v. Henning Erhardsen i februar.

6. I marts vil vi lave en ud af huset 
oplevelser med rundvisning på 
Politigården, sandsynligvis med 
Flemming Due som dirigent.

Hold øje med opslag i bådhallen og 
tjek vores hjemmeside.

FORSIDEBILLEDE:
Hans Worm og Bent Mølgaard 
Andersen på aftentur i solned-
gangen i en af jubelårets sidste 
roture.              Foto: Cox Steen Villadsen

SVØMNING:

HUSK:
Aalborg Roklubs

125 års jubilæumsskrift
udkommer snart!
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Motionsturnering
Af Jens Brandt

Aalborg Roklub:
Kilometer:  34.435
Antal roere:  143
Gennemsnit:  240,80

Søndag den 28. august blev Aalborg 
Roklub 125 år, det blev fejret lørdag den 
27. august og trak mange medlemmer til 
klubben også medlemmer der ikke har 
daglig gang i klubben.

Her iblandt. Henrik Vejlstrup der tog 
turen over Atlanten for at deltage i jubi-
læet. Henrik har været aktiv medlem af 
klubben siden 60’erne. Selv om Henrik 
flyttede til USA i starten af 70’erne for at
arbejde som pilot, har han fastholdt sit 
aktive medlemsskab. 

Dejligt at Henrik under opholdet 
bidrager til klubbens deltagelse i 
motionsturneringen også selv om de få 
kilometer han kunne nå at ro vil bidrage 
negativt på klubbens gennemsnits kilo-
meter. 
Nu er det heldigvis vigtigere for os at få 
så mange medlemmer 
ud at ro end at vi 
ligger højt i antal 
roede gennem-
snitskilometer.

- well done!
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Lørdag den 24. september satte solen 
et skarpt lys på lørdagsbaderne, der 
på forpladsen sad bænket om et pas-
sende udvalg af destillater. Lidt senere 
dukkede en båd med energiske roere 
op og lagde hurtigt og sikkert til ved 
slingersen. I båden sad det meste af 
kong Neptuns følge i stilsikkert rotøj. 
I og omkring klubhuset begyndte del-
tagerne i dagens løvfaldstur at komme 
og de otte ængstelige kaniner var med 
rystende hænder ved at klargøre bådene 
til den sidste rotur inden dåben. De blev 
sat i to firere med erfarne styrmænd, 
henholdsvis Frederik og Søren Borg-
strøm. Kaninerne roede ud, og kong 
Neptun og hans følge gjorde sig klar til 
den højtidelige dåbshandling.

Traditioner:
Kanindåben er jo en tradition, der har 
udviklet sig fra en enkel dåbshandling, 
hvor kong Neptun stiger op af havet og 
døber de enkelte kaniner, til mere barske 

ritualer med indeburede kaniner, der én 
for én trækkes hårdhændet ud af buret af 
soyaindsmurte slaver for at blive under-
søgt af et udsøgt team af ’fagfolk’, der 
vurderer om kaninen er klar til at blive 
indsmurt i klæbrige væsker, besprøjtet 
med ketchup, overdænget med tang og 
krabber, døbt og smidt i vandet. Ritualet 
har udviklet sig meget forskelligt, og 
har for eksempel fået form af, at kaninen 
sættes i en gabestok, en af Neptuns hjæl-
pere starter en motorsav, fokuserer på 
hovedet, der stikker ud af gabestokken 
og bevæger sig forbi med opspeedet 
motorsav, mens ketchupblod hældes 
over halsen på den stakkels kanin. 
En ny og human dåbshandling
I år havde vi Aalborg Roklub valgt 
et mere stilrent ritual, der - sikkert til 
græmmelse for mange af klubbens 
garvede medlemmer - skrællede tra-
ditionens mindre humane lag af og 
begrænsede de spektakulære og lettere 
sadistiske udfoldelser. 

Kong Neptun stilner den 
heftige søgang over den 
skumpiskede kanin:

Kanindåb 
2011
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Da kaninerne kom ind med bådene (der 
i øvrigt blev overdraget til ventende 
roere), blev de stillet op på række og 
Frederik sørgede for at lære dem, hvor-
dan de skulle svare kong Neptun, når 
han dukkede op med sit følge. 
Neptun nedsteg med sit fire mands 
følge, alle klædt i kapper i klubbens 
farver og forsynet med håndvåben (lidt 
skulle der spilles på ængstelsen for 
frygtindgydende dåbsritualer). 
Neptun hilste kaninerne med disse ord: 
”Jeg Neptun, der med min vældige tre-
fork betvinger det brølende oprørte hav 
og tæmmer bølgernes brusen, jeg og mit 
følge af væbnede mænd, der breder en 
banet vej over vandet, hilser jer kaniner 
på denne dag.”
Kaninerne svarede: ”Vær selv hilset, 
kong Neptun, - bølgernes fader og 
bærer af gylden trefork!”
Neptun fortsatte:
”Jeg Neptun, der splitter skyerne over 
havene, over fjordene og skaber gun-
stige vinde for agten, jeg og mit følge 

af bølgebeherskende mænd hilser jer 
kaniner, der nu lægger til ved dette 
skæbnebestemte sted.” 
Kaninerne svarede: ”Vær selv hilset, 
kong Neptun, hersker over de ferske og 
salte vande!”
Neptun: 
Jeg Neptun, der stilner den heftige 
søgang for skumpiskende roere, jeg og 
mit følge hilser jer velkomne til dagens 
neptunalier, til dåben til vordende 
roere.” 
Kaninernes svar var: Vær selv hilset, 
kong Neptun, herre over Limfjorden og 
de syv have!
Alle klarede kravene til en roer – om 
end på forskellig måde. Herefter start-
ede selvdåbshandlingen med kong 
Neptuns oplæsning af skriftrullens 
gamle dåbstekst og kaninen blev døbt til 
Limfjorden og de syv verdenshave med 
to-tre spande tangfyldt vand, hældt fra 
forskellige vinkler af de kappeklædte 
herrer i Neptuns følge: Niels, Steen, 
Frederik og Søren. Inden åben blev her 
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enkelt roer vurderet som dåbsværdig 
af sin styrmand. Der var mange kritik-
punkter af kaninernes roning, årerne 
blev stukket for dybt, kommandoer 
blev ikke efterkommet, kadencen blev 
ikke holdt og svigtende koncentration 
er alvorlige eksempler, men alle kaniner 
klarede kravene, en fordi han vil være 
en værdig repræsentant for AR i Jomfru 
Ane Gade, en fordi han efter sigende er i 
Luftwaffe, en fordi han har fjordblå øjne. 
Da alle kaniner var døbt, kunne de 
under ytringer af upassende kommen-
tarer komme i bad.

Tale til kaninerne:
Efter dåbsritualet blev de nydøbte ført 
til første sal hvor klubben var vært ved 
et mindre traktement. Inden vi gik til 
bordet bød Niels velkommen med disse 
ord:

Kære kaniner, I er i dag blevet døbt og 
er hermed fuldgyldigt medlem af Aal-
borg Roklub. Det har undret mig hvor-
for at man benytter betegnelsen kaniner. 
Første gang at Kong Neptun omtales er i 
bladet ”Roning” var i juli 1929, hvor han 
kom til Sønderborg Roklub og foretager 
dåben. I Roklubben Skjolds klubblad” 
Rosport” fra 1904 omtales en ”killinge-
fest” til ære for nye medlemmer. Her 
blev altså holdt en fest for de nye roere; 
men en dåb var der ikke tale om. I 1920 
blev der i Københavns Roklub sunget 
en sang med ”kanin-tema”. Kanindåben 
har et noget blakket ry, og har måske 
afholdt nogen fra at gå ind i klubberne. 
Mange klubber har afskaffet den og 
andre har modificeret den - og vi er 
her på stedet også ved at ændre proce-
duren….så hvem ved hvad vi kan finde 
på næste gang!!! Nogle af jer har været 
i klubben i flere år og har allerede set 
og oplevet det fællesskab der er i klub-
ben. Der hersker et helt unikt kammer-
atskab, som sjældent ses og som vi er 

Fra venstre: Erik Myrhøj, Frederik Hansen, 
Niels Mytue, Jonas Krage og Peter Jensen
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rigtig stolte af at kunne tilbyde jer. For 
at være en del af dette fællesskab og 
det at løfte klubben til nye højde, ja så 
er det også vigtigt at yde noget til klub-
bens daglige drift. Som I har bemærket 
så yder alle det de formår - nogle mere 
end andre - det lige fra rengøringsdag, 
maling af træværk, klargøring af både 
om vinteren. Et arrangement som vores 
nyligt afholdt jubilæumsfest ville aldrig 
være kunnet løbe af stablen hvis det 
ikke var for medlemmernes fællesskab. 

Det er ved disse indsatser at nye vensk-
aber opstår og det på tværs af alder og 
fag. Det er guld værd. Så det at betale 
kontingent er kun en lille del af det at 
være i klubben - yd en indsats når I kan 
og har lyst og I vil opdage nye sider af 
klubben. Men uanset hvad, så er I i dag 
blevet døbt og jeg vil overrække jer jeres 

dåbsbevis. Et bevis som I bør gemme et 
sikkert sted. Et bevis som også er gyl-
digt i andre klubber hvis nogen af jer 
skulle finde på at forlade denne splen-
did roklub. Så slipper I nemlig for at 
blive trukket igennem turen endnu en 
gang. Og ritualet kunne jo være meget 
værre!! Hjertelig tillykke til Jonas Krage, 
Niels Myrtue, Peter Jensen, Kenth Pers-
son, Jesper Balle, Mogens Allan Nielsen, 
Ulrik Saxager og Erik Myrhøj. 
Herefter blev der udbragt en stor skål til 
alle de nye sande roere. Vel roet.

Fra venstre: Søren Borgstrøm, Ulrik 
Saxager, Mogens Nielsen, Jesper Balle og 
Kent Persson
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Af Flemming Due Nielsen

I forbindelse med at standerstrygnin-
gen står for døren, skal medlemmerne 
hermed være opmærksom på, at man 
i AR. overgår til vinterroningsregle-
mentet. 

Efter standerstrygning er der mulighed 
for vinterroning. Dette forudsætter, at 
Aalborg Roklub´s regler for vinterro-
ning nøje overholdes.
1. Der må ikke være is på fjorden. Der 

skal være en rutineret styrmand i 
båden. 

2. Mandskabet skal være rutineret og 
naturligvis frigivet. 

3. Alle skal være iført redningsvest/
svømmevest. 

4. Der skal gives besked til et bestyr-
elsesmedlem inden man tager ud. 

5. Fjorden må ikke krydses, hvilket 
betyder, at der roes langs Aalborg-
siden og under land. 

6. Der må ikke roes længere ud end til 
Hasseris Å. 

7. Det er kun de både, der er stillet til 
rådighed for vinterroning, der må 
anvendes. (Se herom på opslagstav-
len.)

Der er ingen slingers i vinterperioden, 
hvilket medfører, at båden med stor for-
sigtighed skal sættes i fra slæbestedet. 
Alle ovenstående punkter skal overhol-
des.
I forbindelse med at standerstrygnin-
gen står for døren, skal medlemmerne 
hermed være opmærksom på, at man 
i AR. overgår til vinterroningsregele-
mentet. 
Sidst opdateret 5. november 2004

Grafisk produktion
med fokus på miljø

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

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

Design og web-løsninger

LYNGVEJ 5  ·  9000 A ALBORG  ·  TLF. 98 18 98 99  ·  W W W.PRINFOA ALBORG.DK

Vintereglement
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Tur til Hirtsholmene
Så lykkedes det endeligt efter flere 
forsøg at ro til Hirsholmene.
Torsdag den 18. august kl. 09.00 mødtes 
vi -- Henry Kruse, Erling Steffensen, 
Henning Andersen, Michael Richter, 
Torben Broe og Carl Emil Heidemann i 
Frederikshavn Roklub, hvor jeg havde 
lavet en aftale med formanden Ib Ejsing 
om lån af både.
Vi drog af sted i 2 to--åres både. Det 
viste sig, at der var mødt en stor flok 
frederikshavner- roere op.
De havde fået samme gode ide om en 
tur i det gode vejr. Så det blev en flot tur 
med mange både på havet.
På turen over til Hirsholmene i det 
delvis blanke vand, hvilket er en absolut 
sjældenhed, så vi både sæler og mars-
vin.
Vel ankommen til øen tog vi et ”havbad” 
i det klare, friske vand .
Herefter var der formiddagskaffe, som 

vi indtog sammen med vores rokam-
merater fra Frederikshavn.
Så var der rundtur på øen. Vi besøgte 
bl. a. de to kirkegårde og kirken, som 
fortæller en del om holmenes historie. 
Det blev også til en tur op i fyret. Dog 
uden mulighed for at komme udenfor.
Der er kun 3 fastboende på hovedøen 
Hirsholmen. De øvrige holme i øgrup-
pen er Græsholmen, Pikkerholm, 
Kovsholm, Mågeholm, Storholm, Lille-
holm, Tyvholm og Kølpen. Hirsholmene 
er i dag et naturreservat og landgang 
andre steder end på Hirsholm er strengt 
forbudt.
Det er kun Hirsholm, der er bebygget 
og denne ø har siden 1500 tallet været 
rammen om et lille samfund.

I 1876 boede der over 200 personer på 
øen, der en overgang bl.a. var beskæft-
iget med tilhugning af sten til brug for 

Foto: Carl Emil Heidemann
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havneanlæg og byggerier andre steder i 
landet.
En spændende ø med en interessant 
historie, der med sin placering ved den 
store naturhavn ved Frederikshavn/
Fladstrand har spillet en rolle i Store 
Nordiske Krig i 1712, Kanonbådskrigen 
1807-1814 samt i 1864, hvor danske trop-
per blev bragt i sikkerhed på Hirsholm. 
Øen var fuldt belagt og man anslår, at 
der var 30 officerer,1000 menige, 1050 
heste samt artilleri.

Under 2. verdenskrig var en større 
styrke tyskere udstationeret til anlægn-
ing og betjening af en radarstation for 
den tyske marine.
Nå -- tilbage til nutiden.
Efter et par timer på øen roede tilbage til 
Frederikshavn Roklub en tur på 6 km.
Vi sluttede af med en dejlig frokost i 
sommerhuset, som Jette havde gjort klar 
til os.
Tak for en dejlig dag til alle.

 Med roerhilsen
 Carl Emil Heidemann
 

Outrigger
vinter-
rengøring
Af Flemming Due Nielsen

Outriggerafdelingen har fået tildelt hele 
november mdr. 2011, til at få deres både 
ren- og klargjort til den kommende 
sæson. Der vil blive opsat plan over ren-
gøringshold til bådene på kaptavlen.
Yderligere står der spande, sæbe, bør-
ster, manila mrk., strips og olie ved 
foden af kaptavlen. Altså ”vi” er klar til 
rengøringen.

Vintermotion
Af Niels Østergård

Motionsudvalget har haft møde og det 
har resulteret i en fornyelse af vores 
motionscenter. Inden indendørssæso-
nen går i gang vil en lang række positive 
tiltag gøre at der ingen undskyldninger 
er for at springe den indendørs motion 
over. Vi har valgt at skifte de tre ældste 
ergometre ud, så alle ergometre er af 
samme standard. De 2 ældste spinnings-
cykler er blevet skiftet ud og erstattet af 
2 nye Bodybike Classis spinningscykler, 
cykler af høj kvalitet. Endelig er der for 
kajakfolket indkøbt et nyt kajakergome-
ter. Det er planen at den ”elektriske” 
benpresse udfases – den blev aldrig den 
succes den skulle være.

Vi har nu et på alle måder velfunge-
rende motionscenter som byder på 
muligheder – så brug vinteren her og 
bevar formen.

De fem hansøløver blandede sig med de lokale 
sæler. Fra venstre: Henry, Steff, Henning, 
Carl Emil og Michael.          Foto: Torben Bro



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

14
.............................................................................................................................................................................

Af Anders Ørom

Lørdag den 29. oktober drev tåge-
disen ind over fjorden, lagde sig over 
klubhuset og indhyllede de omkring 
35 fremmødte medlemmer, netop da 
standerhejsningen skulle begynde. 
Det skortede ikke på bemærkninger 
om, at den nye lanterne måtte tændes, 
så Erling kunne se standeren, når han 
kravlede op. 
Før næstformand Niels Østergaard 
kunne holde sin tale, skulle det lige 
afklares, om standerstrygningen var sat 
til at begynde kl. 11 eller kl. 12, da der 
var en vis forvirring om tidspunktet. Tre 
roere var på vandet og regnede med, at 
det hele startede kl. 12. Flere af de til-
stedeværende fremførte vægtige argu-
menter for at vente til kl. 12, argumenter 
af typen ”kammerater, vi er sultne” og 
”øl først, og siden standerstrygning”. 
Trods disse argumenters slagkraft, skar 
Niels igennem og ringede kraftigt med 
klokken med den følgevirkning, at flere 
medlemmer frygtede for, hvad der skete 
med Martins hoved, han stod under 
klokken. 
I sin tale sagde Niels, at der var meget 
mere end roning, der havde præget 
jubilæumsåret: Standerhejsningen med 
repræsentanter for Aalborg Kommune, 
DFfR og SIFA, jubilæumsreceptionen og 
festen med både fjerne og nære gæster, 
en fantastisk stemning, god mad fra 
Caféministeriet, festlige indslag og dans 
til levende musik til den lyse morgen. 
Med hensyn til roningen fremhævede 
Niels Projekt 25, der skaffede klubben 

et par håndfulde nye roere, hvoraf en 
enkelt havde roet over 1000 km. Niels 
fornemmede, at de nye medlemmer var 
blevet godt integrerede, hvilket skyldtes 
det gode sammenhold i klubben. – Et 
udsagn, der vakte genklang hos tilhør-
erne. 
En aktiv vintersæson venter klubbens 
medlemmer
Niels sagde videre, at nok markerede 
standerstrygningen et punktum for 

Standerstrygning i 
jubilæumsåret

Under stor bevågenhed strøg Erling Stef-
fensen standeren, der sammen med ham blev 
forviget under den nye lanterne.
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jubilæumsåret; men aktiviteterne i klub-
ben stoppede ikke af den grund. Der 
arbejdes på højtryk med at færdiggøre 
jubilæumsskriftet (John Terp havde 
siddet i bestyrelseslokalet og arbejdet 
på dette siden kl. 07). 
Flæstestegsturen ventede tidligt på eft-
ermiddagen, og vinterens klubaftener 
starter allerede den 4. november med 
introduktion til reparation af både, 
fortsætter med foredrag om positiv 
livskvalitet, cellefedt og dellefedt, besøg 
på Politigården og meget mere. Og i 
motionsrummet er der bl.a. nye ergome-
tre, der vil blive brugt i introduktion til 
vintersæsonen. 
Niels havde en enkelt lille fortalelse i 
slutningen af talen, idet han erklærede 
sommersæsonen for åben. Efter flere 
protester erklærede han sommersæ-
sonen for lukket og vintersæsonen 
for åben. Hurraerne efter ”Roklubben 
længe leve” blæste næsten tågedisen 
bort.
Under iagttagelse af alle sikkerheds-
regler, herunder en teknisk dygtig stige-
holder, kravlede Erling op ad stigen og 
strøg standeren, der sammen med ham 
blev foreviget under den nye lanterne.    

Hvor højt når vi op på Richterskalaen?
Lettere frysende trak deltagerne ind i 
opholdslokalet. Tirsdagsholdet med 
Michael Richter i spidsen havde på for-
billedlig vis gjort alt klart til det tradi-
tionelle pølsegilde. Ølkøen blev dannet 
og afviklet på et øjeblik, og den sædvan-
lige gode, afslappede og humoristiske 
stemning voksede, ikke mindst ved en 
bemærkning af Michael Richter, der kan 
læses nedenfor.

Han holdt dagens anden tale, som han 
indledte med at henvise til det fantas-
tiske fotografi, som vi alle har set i Aal-
borgs internationale lufthavn, ved alle 
indfaldsveje til Aalborg, i Energi Nords 
reklamer og på selskabets hjemmeside. 
Fotografiet har taleren selv i forgrun-
den. Hans anliggende var at opfordre 
flere medlemmer til at rive den af – 
kuponen ”Tilmeld dig ForeningsEl”. 
En gennemsnitlig familie, der melder 
sig til ForeningsEl kan skaffe deres 
idrætsforening 80 kr. om året. Med 120 
tilmeldte når klubben op på 10.000 kr., 
havde Michael regnet ud.
Midt i det hele kom de tre roere, der 
mente, at standerhejsningen startede kl. 
12, hjem fra deres formiddagstur. Der 
var selvfølgelig pølser nok til dem; men 
trods dette tillod de sig at genstarte dis-
kussionen om begyndelsestidspunktet, 
netop da standerstrygningen var ved at 
være forbi. 

                                                                

Næsten alle byens indfaldveje og i Aalborgs 
internationale lufthavn kan man ikke undgå 

at se plakater med roere fra AR.
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Kilometerstatistik 2011 - robåde:
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Kilometerstatistik 2011 - robåde:
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Kilometerstatistik 2011 - robåde:

Kilometerstatistik 2011 - kajakker:
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Nu er det alvor!
Af Michael Richter

TV 2 nord genudsender storfilmen 
”ForeningsEl” De kendte spillere er 
atter på banen med deres glade bud-
skab, som er øh..
Hvis eller rettere når du tilmelder dig 
Energi  Nords ForeningsEl og meddeler 
på blanketten, at du ønsker at støtte Aal-
borg Roklub, betaler Energinord autom-
atisk 2 (to) øre pr.kWh af dit forbrug til 
klubben. Blanketten ligger i AR.
For en almindelig husstand beløber det 
sig til ca. 80 kr. om året.
Hvis bare halvdelen eller endnu bedre 
to trediedele af klubbens medlemmer 
tilmeldes, betyder det et beløb på 10000-
15000 kr. årligt til vores gamle klub.
Tallene er korrekte, da de er udregnet at 
en tidligere Unibankchef og en tidligere 
chef i Aalborg Kommune!
Derved opstår en fuldt finansieret 
kontingentlettelse for alle medlemmer, 
der er fyldt 66 år.

Tak ...
Aalborg roklub vil her igennem takke 
Mogens Allan Nielsen, “Sulsted 
Dyreklinik” og Nørresundby Bank for 
at have sponseret 2 x 2 stk. årer. Der er 
tale om en meget flot gave som klubben 
er taknemlig for. Årerne er købt som 4 
stk. big blades, udmålt og tilpasset vores 
4+ inrigger, ”Gunnar Scheuer”. 
 På bestyrelsens vegne
 Flemming Due Nielsen

Hjælp ...
AR.s bestyrelse har fået en henvendelse 
fra et af vores unge internationale med-
lemmer. Han søger et job, således han 
får lidt flere midler til sit ophold i Dan-
mark. Vi vil herigennem gerne støtte 
ham, så skulle der være nogen som kan 
bruge en rask ung mand, venligst skriv 
til Kiril. Kontakt undertegnede for CV. 
 P. B. V. 
 Flemming Due  Nielsen

Vikingerne fra 
eftermiddagsholdet 
afprøver lige om 
Limfjorden 9,3 grader 
er for varmt !
Fra venstre 1. Viking 
Erling Steffensen, 
2. Viking Henry 
Kruuse, 3. Viking 
Erik Brøndum, 4. 
Viking Bent Bog 
Christensen og 5. 
Vikingen, der er ved 
at forlade det våde 
element Carl Emil 
Heidemann.
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Hej Roblad:

Hvem er det ..?
Jeg har modtaget et rigtigt godt foto fra Bent 
Bornstein, Skjold kajakklub, Århus. Jeg kan 
ikke lige se,hvem det er, men det er et par af 
vores medlemmer. 
 Mvh. 
 Flemming Due Nielsen 

Jubilæumsdagen
i billeder
Af John Terp

GAR har taget initiativ til at få udarbej-
det et særdeles smukt fotoalbum med 
et væld af billeder fra reception og 
aftenfest. Billeder fra båddåb, taler, afs-
løringer og af alle deltagerne ved fest-
lighederne om aftenen.
Interesserede medlemmer kan erhverve 
dette minderige album for 425 kr. ved at 
sende mail til GAR formand John Terp 
eller ringe. Sidste dato for bestilling er 
30. november 2011. 

johnett@email.dk eller 
tlf. 60164671 / 35144671
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Undgå ventetid 
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

www.lassen-eriksen.dk Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg

NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

Bliv FRIKUNDE
Hvis du samler dine og familiens 
bankforretninger i Nørresundby Bank, 
kan du blive FRIKUNDE og dermed 
opnå rabat på en lang række af 
bankens serviceydelser. 

Kontakt din lokale afdeling af 
Nørresundby Bank og aftal tid til 
personlig rådgivning, hvor du kan 
høre mere om FRIKUNDE.  

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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g at klubbens webmaster Jens Brandt 
kan fejre 25 års jubilæum ved KMD i 
Aalborg. Klubben ønsker Jens stort til-
lykke med jubilæet og forventer, at 
du til stadighed er opdateret med det 
nyeste inden for netteknologien.

g at i tilfælde med vindstyrker på 12 
eller derover har Steff, Henning Ander-
sen, Bent Bog m.fl. indført ny praksis. 
Ro ud, sæt båden på land og kør den 
hjem på bådtrailer. Det store spørgsmål 
er nu - hvorledes føres de kørte kilome-
ter med bådtrailer og kan Jens Brandt 
tælle dem med i kilometerstatistikken ? 

g at Flemming Geert, forhenværende 
mesterroer og på det seneste kendt fra 
”Den flyvende dobbelt firer” netop har 
modtaget Hæderstegn for god tjeneste 
i Hæren. 

g at det gl. medlem i AR., nu Bagsværd, 
Olav Dalsgard i oktober afsluttede sin 
sæson med et DM i 4x. Derudover har 
han i samme sæson været på landshol-
det til NM og EM. Tillykke herfra. 

g at klubbens økonomichef Aage Vest 
som auktionarius og med vanlig sans 
for økonomi fik afsat de kinesiske rari-
teter til stor morskab for festdeltagerne. 
Anders Brovagt, der jo går stærkt ind for 
tog til tiden, når han skal styre jernbane-
broens broklap, investerede i Rolex uret 
og redaktøren erhvervede det kinesiske 
silkeslips i klubfarver efter hård kon-
kurrence med Karl Johan, der røg i svin-
get med et sidste bud på 560 kr.

g at redaktionen har bedt Børge Christ-
offersen foretage en billedanalyse af 
tegningen med ”De tre vise mænd” i 
omklædningsrummet. Børge kunne 
meddele, at ”Kokken” længst til venstre 
sammen med de forkullede brædder til 
højre skal symbolisere ”da hønsehuset 
brændte”. En sang, der stadig bruges 
til morgenvækning. Poul Jørgensen, 
ham med badehætten, bærer et glas 
med ”Morgenbitter”, Holger Heile-
sen, ham med den blanke isse, bærer 
en”Hårbørste”, og endelig er der Niels 
Peter Risgaard, der bærer en ”Højfjelds-
sol”. Altsammen symboler på den for-
fængelighed, der stadig praktiseres hos 
”Lørdagsmorgenbaderne”. Alle tre nyt-
tegenstande er stadig i brug efter bad, 
sauna og fjord-dyk !

g at der var en inrigger-firer på vej op 
mod dæmningnen i frisk modvind og 
modstrøm holdende sig i god afstand 
fra faste røde afmærkningerikke mindst 
for at undgå kollision med den infame 
faskine, der p.g.a. højvande ikkevar 
synlig.
På et tidspunkt passeres inriggeren på 
bagbords side af en dobbeltfirer uden 
styrmand, der var for hjemadgående 
med tophastighed som var det de sidste 
100 m i finalen ved OL. Der lød et par 
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27. december 2011
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk

friske bemærkninger fra outriggerens 
mandskab om at det gik strygende til de 
sindige folk i inriggeren, der asede op 
mod vind og strøm.  De gamle mester-
roere havde ret - det gik virkelig stærkt.
 Kort efter kunne stroken m.fl. i inrig-
geren se, at ”Den flyvende dobbeltfirer” 
havde kurs mod en af de røde faststå-
ende afmærkningspæle. Ved hjælp 
af fakter og råb forsøgte de at advare 
dobbeltfirens mandskab mod faren for 
sammenstød, men kollisionen skete og 
mandskabet måtte i vandet.
Inriggeren vendte hastigt rundt for at gå 
til undsætning. Det viste sig, at der bort-
set fra en knækket åre, der blev bjerget 
af inriggeren, var der heldigvis ikke sket 
noget alvorligt.
Det viser sig så efterfølgende, at out-
riggermandskabets  hang til høj fart, 
tilsidesættelse af godt sømandsskab, 
mangel på rettidig omhu, ved hjælp af
en anonym lystfisker skal tørres af på 
inriggermandskabet.
Alle der sejler på hav og fjord skal følge 
de almindelige sejladsbestemmelser. 
Det gælder fra de største erhvervsskibe 
til den mindste single sculler. Man skal 
altid holde udkig, så man hele tiden er 
klar overhvilke skibe/både og afmærk-
ninger, der er i området. Det kan i 
sagens natur være svært når der roes i 
en styrmandsløs båd. Men det fritager 
ikke for ansvar. Andre søfarende må 
også bruge den sunde fornuft og tage 
hensyn - eksempelvis ved mødet med 
en dobbeltfirer uden styrmand. Det 
gjorde mandskabet i inriggeren efter 
bedste overbevisning ved at holde sig i
nordsiden af den smalle sejlrende. 
Mandskabet har derfor svært ved at 
kapere den ” Lystfiskerhistorie” der er i 
omløb. Måske skulle mandskabet i ”Den
flyvende dobbeltfirer” investere i et 
såkaldt ”Bakspejl” til at sætte på ettens 

brille. Så slipper vi for flere ” Lystfisker-
historier ”. Kontakt Hof, han kender 
både pris og navn på firma hvor spejlet 
kan bestilles. Se det var en rigtig historie 
fortalt for både dem der roer hurtigt og 
de mere sindige rosvende.

g at forhenværende skibsreder, mester-
roer og redaktør i AR efter 2 roture på 
jubilæumsdagen havde siddebesvær 
under festmåltidet om aftenen.

g at Bjarne Pedersen er begyndt at ro 
med airback efter hans meget traumati-
ske haveri. Ser man efter, kan man se en 
airback på størrelse med en pude under 
hans t-shirt. 

g at Smeden alias Poul Erik Christen-
sen, der tidligere har gjort sig bemærket 
med importeret kinesisk brændevin nu 
har udvidet sit sortiment med kineser-
slips i klubfarver og ”ægte” Rolexure.

g at der var mødt en lille snes med-
lemmer frem til vintersæsonens første 
medlemsmøde, der havde Søren Borg-
strøm som mødeleder. Følgende emner 
blev behandlet: Tidsplan for kølha-
ling af både. Oversigt over hvor meget 
hver båd er blevet benyttet i forgangne 
sæson. Udformning af et mobilt stativ til 
årerne, der benyttes ved rengøring efter 
rotur. Kort kursus i bådvedligehold og 
lakering i f.m. kølhaling. Endelig opfor-
drede Peter Gadegaard de fremmødte 
til at orientere rokammerater om jule-
frokost i klubben lørdag den 10. decem-
ber. Tilmelding på opslag i klubben.
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