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Mejsevej 3
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Bestyrelsesmedlem:	 	
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BESTYRELSEN:

MaTERiEL:

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

GaR:

Søsportsvej 8 
9000  aalborg 
Tlf.: 9812 6719

mail@aalborgroklub.dk

www.aalborgroklub.dk

Giro: 9 46 11 59

aaLBORG
ROKLUB:

Næste roblad udkommer i januar måned - Deadline 15. december

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

KArsTen HOlT
- se formand

FrAnK r. sØrensen
2924 9077
franksor@stofanet.dk

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

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

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

Sæsonen 2015 blev afsluttet med manér. 
Kanindåb, flæskestegstur, standerstrygnin-
gen, GAR CandleLight – og mens dette 
skrives – vor fælles store udfordring med at 
samle stemmer til Danskernes Idrætspris, 
hvor vores Universitetsroning er blevet ind-
stillet. Vi er få dage fra at vide hvorvidt even-
tyret stopper her – eller vi er blandt de sidste 
8 deltagere, der fortsætter til DIFs jury, der 
afgør vinderen. Uanset udfaldet er det meget 
meget flot at vi er nået så langt.  
 Vi kan se tilbage på en rigtig begivenhedsrig, 
travl og aktiv sæson. Som formand kan man 
kun være stolt over indsatsen, resultaterne og 
alle bidragyderne !!! Mange medlemmer har 
ydet en stor indsats – tidligt og sent. Det vid-
ner om stor forkærlighed for vores splendid 
roklub, der jo netop bliver ”splendid” på bag-
grund af medlemmerne. Så herfra skal lyde et 
rungende TAK for indsatsen. 
 Hvordan gik det så? Vi kan se tilbage på en 
rosæson som – trods et drillende rovejr - re-
sulterede i ca 70.000 roede km, god aktivitet 
i langturs- og motionsafdelingen og forry-
gende aktivitet i KAP-afdelingen, der nu kan 
læne sig tilbage og bryste sig over et nord-
isk mesterskab, flere DM-titler, flere 2. og 3. 
pladser ved DM samt sejre ved mange regat-
taer. Til lykke med indsatsen til alle afdelin-
ger. 
 Der skal også lyde en stor tak for det gode og 
konstruktive samarbejde med Aalborg Uni-
versitet, Aalborg Eventkontor, UCN og vore 
naboklubber. Man kan kun være stolt, når 
man får lejlighed til at præsentere roklubben 
for byens førstemænd – borgmester Thomas 
Kastrup-Larsen og AAU-rektor Per Michael 
Johansen i forbindelse med vores deltagelse i 
EUC i Hannover. 
 Aalborg Roklub er i sandhed kommet på 
Danmarkskortet. Flere og flere ønsker indsigt 
i hvad der foregår i klubben – eksempelvis 
Rotary Øst, der med ca 70 deltagere besøgte 

roklubben i september. Tak til vore aktører 
denne aften, der efterlod et stort positivt in-
dtryk hos gæsterne. 
 Rosæson 2015 er en god ballast, når vi skal 
se fremad. Vinteraktiviteterne er blæst i gang 
af BBBB – der har bebudet et gallashow – 
tirsdag, den 1. december. Sæt X i kalenderen 
for denne festlige aften.  
 Der er flere aktiviteter på tapetet. Hold øje 
med mails fra klubben og vores hjemmeside.  
 Bestyrelsen sender en stor tak for indsatsen i 
sæson 2015 og ønsker alle medlemmer, sam-
arbejdspartnere, sponsorer og annoncører en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi kan 
kun glæde os til rosæson 2016, hvor roklub-
ben jo runder 130 år!  
	 Ro	motion	ER	go’	motion	:
	 Vi	ses	i	klubben	
	 -	også	i	vinterhalvåret	! 

Vinterroning 
Af Jens Brandt

Følgende både må anvendes til vinter-
roning:
	 Langer
	 RB68
	 Skrald 
Fra og med standerstrygningen, søndag 
25. oktober kl. 16.00 skal vinterronings 
reglementet følges.
Læs i øvrigt vinterronings reglementet:
 http://www.aalborgroklub.  
 dk/wp/vinterreglement/
 

PRÆCISERING: Vest på må der ikke 
roes længere ud end til Hasseris Å. 
Øst på må der ikke roes længere ud 
end til Østre Havn.
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aKTiViTETS-
KaLENDER:

HUSK SVøMNiNG 
hver søndag fra kl.17 til 18 i 

Sofiendalskolens Svømmehal.
Mød frem og hold svømmeformen vedlige, 
så du er klar til den kommende rosæson.

  3. AR Swing & Jazz Band kl. 19.30
   - allle er velkomne
  5. Team Tordag Træf kl. 20.00
  7. GAR Efterårsfest kl. 19.00
  18. DFfR kommer til Aalborg 
   - se program på side 16  
   Roere fra ADR, Ægir og   
   Aalborg Roklub er inviteret til 
   at deltage.

  1. AR Swing & Jazz Band kl. 19.30
   - allle er velkomne
  3.  Team Torsdag Juletræf kl. 20.00
  24. Julebadning

  5. AR Swing & Jazz Band kl. 19.30
   - allle er velkomne
  7. Team Torsdag Nytårstræf   
   kl..20.00 

  2. AR Swing & Jazz Band kl. 19.30
   - allle er velkomne
  5. Team Torsdag Træf kl..20.00 

Flere oplysninger på 
opslagstavlen og

 www.aalborgroklub.dk

FORSIDE: 
Bent Bogs Big Band: Forrest Peter 
Urfe. Bagerst fra venstre: Svend Jørgen 
Carstensen, Oluf Jørgensen, Ib Vester-
gaard, Kristian Bager, Erik Myrhøj og 
Frank R. Sørensen.

Opgørelse pr. 31. oktober:
Af Jens Brandt

Kilometer  ................  73.244
Gæste-km ...............  7.799
Kilometer i alt ...........  65.445
Antal roere  ..............  163
Gennemsnit  ............  401,503

Da først Allan Pedersen kom i front, slap 
han ikke pladsen. Ialt blev det til 2.467 
km og dermed førstepladsen i Aalborg 
Roklub. Et stort felt af universitets roere, 
jagtede Allan, men de indhentede ham 
aldrig. 
To vidt forskellige tilgange til ronin-
gen - motions og langtursroning kon-
tra hårdtpumpet kaproning. I sæsonen 
2015 med sejr til motions- og lang-
tursroningen. Retfærdigvis skal det lige 
bemærkes at Allan er et kapitel for sig, i 
mængden af roede kilometer. 

 MOTIONSTURNERING:
NOVEMBER:

DECEMBER:

JANUAR:

FEBRUAR:

Der er nu et nyt materiel-
udvalg i Aalborg Roklub
 Allan Pedersen og 
 Mads Gadeberg Jensen 
 er nu det nye udvalg. 

Allan og Mads’ kontaktoplysninger kan læses 
på klubbens hjemmeside, her:
http://www.aalborgroklub.dk/wp/udvalg-
kontaktpersoner/
	 Bestyrelsen
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Tekst og foto: Frank R. Sørensen

På præsidiets vegne bød Børge, med Chri-
stoffersen som efternavn, velkommen til de 
20 morgenfriske roere der havde sat hinanden 
stævne i klubhuset kl. 07.30 den 22. oktober 
for på behørig og festlig vis at takke hinanden 
for en god rosæson. Men før morgenbordet 
havde nogle af gutterne selvfølgelig været en 

tur på Limfjorden, først roning så fornøjelse,
I køkkenet blev der arbejdet flittigt med at 
få anrettet et lækkert morgenbord med alt 
hvad dertil hører, med Børge’s fru Inger 
som styrkvinde, og heller ikke denne gang 
blev morgenroerne snydt for de traditionelle 
”Smedeæg” vel tilberedt af Thorkild A. Kri-
stensen, der mestrer denne menu til Ug med 
kryds, slange og høj hat.
Om der var nogle der kedede sig? Overhove-
det ikke, hyggen varede lige til frokosttid, 
hvor de sidste vendte snuden hjem mod silde-
maden og en kold snaps.

Morgenroerne	nød	det	veldækkede	morgenbord	
og	hyggede	sig	til	den	store	guldmedalje.

Thorkild	A.	Kristensen,	dybt	koncentreret	i	
køkkenet	med	20	”Smede-Æg”,	der	skal	være	
færdige	til	at	blive	serveret	for	rogutterne	samti-
digt.	Køkkenassistenterne	Fritz	(i	baggrunden)	og	
Jørnn	svedte	bravt	for	at	følge	med	
Smede-Ægs	eksperten

Morgenroerne 
sluttede sæsonen 

med de traditionelle 
”Smede-Æg”
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Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Der var noget i luften og på vandet hin lørdag 
eftermiddag, den 24. oktober, da Aalborg 
Roklub havde et kuld nye kaniner klar til den 
traditionelle kanindåb. Solen havde gemt sig 
bag skyerne, der var blik stille og Limfjorden 
var som et spejl da Kong Neptun med følge 
ankom standsmæssigt til klubbens bådplads.
- Hvor er mine slaver og statsminister brølede 
Kong Neptun og hilste kaninerne med disse 
ord: 
- Jeg Neptun, der med min vældige trefork 
betvinger det brølende oprørte hav og tæm-
mer bølgernes brusen, jeg og mit følge af 
væbnede mænd, der breder en banet vej over 
vandet, hilser jer kaniner på denne dag, hvor 
jeg er kommet over de 7 have og Limfjorden.
Kaninerne svarede: - Vær selv hilset Kong 

Neptun, - bølgernes fader og bærer af gylden 
trefork.
Herefter startede et frygtindgydende dåbsri-
tual, der fik sveden frem på panden på kanin-
novicerne.
Iklædt blå kapper og håndvåben, hentede 
Kong Neptuns slaver kaninerne, en efter en, 
i bådhallen og fik, efter en spand kold vand 
i hovedet, dåbsritualet læst op af Kong Nep-
tun. Efterfølgende overhørte han kaninen for 
at sikre, han havde forstået ritualets alvor. 
Herefter lød kommandoen: - Lad kaninen 
blive døbt.
Slaverne førte hårdhændet kaninen videre 
til et stort dåbskar, fyldt med alt godt fra 
Limfjorden suppleret med høvlspåner så det 
lignede en gang aspargessuppe. Kong Nep-
tuns slaver sørgede for, at kaninen kom helt 

Kaniner	der	blev	døbt	2015:
Mikkel	Peatau
Esben	Ravn
Troels	Dalgaard	Danielsen
Frederik	Søndergaard	Mikkelsen
Markus	Schelske
Sebastian	Schleisner	Hjorth
Esben	Bach-Sørensen
Jesper	Quist	Jensen
Christian	Victor	Rothoff	Danielsen

Med	fuldbefaren	maskinchef	Leif	Sørensen	ved	
ror	og	hovedmaskine	føres	Kong	Neptun	med	
følge	til	slingersen.

Kanindåb og flæskestegstur 2015
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ned i suppen og dukkede op violet i hovedet 
og svært pyntet med spåner overalt.
Dåbsturen gik herefter videre til enden af slin-
gersen, hvor klubbens specielle ”Kaninkata-
pult” sendte kaninerne hovedkulds i Limfjor-
dens kølige vande til afsvaling og afvaskning.
Da kaninerne havde været igennem ritualet, 
var der bestået og diplom til alle. Forbere-
delserne før dåben hos cheftræner Bjarne 
havde båret frugt. Nu kan de alle, med rette, 
kalde sig Aalborgroer.
Som tak for en oplevelsesrig og våd efter-
middag sørgede de nye Aalborgroere for, at 
Kong Neptun også fik sig en tur i ”Kaninkata-
pulten” og slaverne efterfølgende smidt i 
Limfjorden. 
Og minsanten, også i år skete miraklet – Kong 
Neptun forsvandt i dybet og op af Limfjorden 
steg formand Karsten Holt.
Mange havde fundet vej til klubben for at 
overvære kanindåben, men også ”Svinet” 
der havde førsteparket med varme fra grillen, 
fulgte med i dagens begivenheder inden den 
skulle fortæres om aftenen af 60 festklædte 
medlemmer, der festede med de nye Aalborg-
roere.

VI er oppe på  
tangenterne ...

Bliv inspireret på 
www.novagraf.dk

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier salg

En	glad	gris	med	krølle	på	halen	havde	første-
parket	med	varme	fra	grillen	inden	den	skulle	
fortæres	om	aftenen	af	60	festklædte	medlem-
mer.

Kong	Neptun	alias	formand	Karsten	Holt	stiger	
op	fra	fjordens	dyb	efter	“Kaninoprøret”.
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ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

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

Garanti for kvalitet

Torsdag den 8. oktober er en særlig dag for 
formiddagsroerne, en dag, som vi altid ser 
frem til.
Denne dag har de voksne drenge fået udgangs-
tegn for at kunne deltage i vort årlige åle-
skrald. Nogen bliver kørt til roklubben af den 
bedre halvdel, og så må man selv sørge for, at 
komme hjem
Vi havde oprindeligt planlagt åledagen til den 
1. okt. men vor åleskaffer - Leif - var taget 
til udlandet for at fejre sit guldbryllup med 
familien. Vi var derfor nødsaget til, at få ham 

hjem, idet denne dag ikke kan afvikles uden 
ål.
Starten går kl. 09:00 med morgenkaffe og 
tilbehør og herunder bliver opgaverne fordelt. 
Nogen fik til opgaven, at tage på vandet, an-
dre blev sendt i motionsrummet og restgrup-
pen blev fordelt på opgaver som: Skrælle de 
små aspargeskartofler, påbegynde stegningen 
af de indkøbte ål, lave persillesovs, dække 
bord o.s.v.
Ca. kl. 12.30 er vi alle bænket ved det flot 
pyntede bord. Stemningen bliver hurtig højt, 
idet de indtagne øl og snaps har sin virkning.
Også i år havde vi indtil flere sponsorer på 
m.h.t. drikkevarer – der manglede ikke noget.
Sangbøgerne var taget frem, men på grund af 
den gode stemning og for ikke at ødelægge 
denne, forblev de ubrugte denne gang.
Sidst på eftermiddagen begynder det at tynde 
ud i rækkerne – man er fyldt godt op og no-
gen har bestilt taxa/bus for at sætte kursen 
hjemad.
Igen en vellykket dag hos formiddagsroerne 
og vi ser frem til den første torsdag i oktober 
måned i år 2016.
	 På	formiddagsroernes	vegne
 Henning

Formiddags-
roernes 
årlige åleskrald

Opgaverne	
blev	fordelt:	Skrælle	de	

små	aspargeskartofler,	påbe-
gynde	stegningen	af	de	indkøbte	

ål,	lave	persillesovs	m.m.

De	fire	rosvende	nyder	Aalborgsnapsens	virkning	
på	de	indtagne	smørstegte	ål.
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AF Karsten Holt

Så oprandt rosæsonens sidste dag – stander-
strygningen.
På trods af den lidt vemodige baggrund blev 
sæsonen afsluttet med manér – med festlige 
og sjove programpunkter.
Flere havde benyttet lejligheden til at snuppe 
en sidste rotur (godt for statistikken) – og 
pænt mange var til stede og parate, da pro-
grammet startede med.. båddåb !
Det er jo en aktivitet, der sædvanligvis af-
holdes ved standerhejsningen eller fødsels-
dagsfrokosten – men da den ”nye” båd alle-
rede havde været i aktion ved kanindåben, 
ja så fandt bestyrelsen det festligt at afslutte 
sæsonen med navngivningen af klubbens nye 
speedbåd. Ja – det er helt korrekt – nu har vi 
2 speedbåde. 
Klubbens speedbådsekspert Leif Emerek 
havde fået den fornemme opgave at døbe 
båden. Båden blev døbt Søhesten – et meget 
passende navn, når man tænker på, at den 
snart kommer til at galoppere over Limfjor-
den som følgebåd ved træningen af Team888.
Efter denne festlige start steg selskabet op på 
balkonen, hvor standeren blev strøget til to-
nerne af ”Vi har en splendid roklub” og efter-
følgende hurraråb for Aalborg Roklub.
Så blev det tid til at formanden kunne ud-
folde sig i opholdsstuen med tilbageblik på 
sæsonen og afsløring af de forestående vin-
teraktiviteter – mens selskabet kunne boltre 
sig med det veldækkede kaffebord med små-
kager.
Vi kan roligt være godt tilfredse med en sæ-
son, der bød på omkring 70.000 roede kilo-
metre, mange lang- og motionsture og højak-
tivitet i KAP-afdelingen med flotte resultater 
til klubben – heraf flere DM-titler.
Søndagssvømningen er allerede i gang og me-
dio november er der besøg fra DFfR ved en 
fælles aktivitet ADR, Ægir og AR imellem. 
Første tirsdag i hver måned afholdes Jazzaf-
ten, hvor vores stadig større storspillende big 
band BBBB (Bent Bogs Big Band) også kal-
det 4B underholder. Flere aktiviteter dukker 
op, når datoerne er fastlagte. Så hold øje.

Så var det tid til at drage ned i bådhallen, hvor 
en række fine effekter fra klubbens historie 
var opstillet – klar til at blive solgt på auktion. 
Der blev gået til stålet – og de spændende 
effekter – lige fra billedramme over reoler 
til vintønder blev solgt under auktionarius 
kyndige hammersvingninger. Selv klubbens 
gamle telefon kom under hammeren. Den har 
lagt rør til mange samtaler gennem årene – 
specielt julesamtaler fra USA.
Auktionen indbragte omkring 1.500,- til 
klubkassen.
Jooo – det var atter en festlig dag i klubben og 
en god afslutning på sæsonen.

AR’s side 9 pige

Der har fra en del af klubbens prominente med-
lemmer været udtrykt betænkelighed ved til-
stedeværelsen af kvinder i AR. Enkelte har endda 
været i tvivl om, at det var AR`s medlemsblad, når 
de kunne læse indlæg skrevet af ropiger. Heldigvis 
nyder det store flertal af medlemmerne til-
stedeværelsen af de yndige universitetspiger. En-
kelte af pigerne har gjort sig særligt bemærket ved 
at yde en ekstraordinær indsats i klubbens daglig-
dag. En af dem er Simona Læsø, der stammer fra 
Præstbro og nu  studerer Sundhedsteknologi på 
AAU og sidder på “Dameotteren”.       

Standerstrygning 2015
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Af Jonas Svane

En dejlig frisk og skyfri morgen klokken nor-
mal rotid om morgen, tog universitetsotteren 
af sted mod det tyske, nærmere bestemt, Han-
nover, for at deltage i det europæiske univer-
sitets mesterskab i roning, EUC. Et par timer 
inden klokken normal rotid, kørte Bjarne 
Pedersen af sted med 8’eren på traileren, med 
Anders Boutrup som co-pilot til den lange 
tur. Som regel når vi, universitetsroere, tager 
af sted til regatta, så er traileren proppet med 
alle de både, som vi kunne fylde ud og delt-
age i, men ikke denne gang. Traileren virkede 
helt nøgen med kun den adskilte, røde 8’er, 
som den eneste båd vi har bragte med. 
Da resten af mandskabet på 8’eren tog af 
sted, foregik det i tre biler, stillet til rådighed 
af vores egen kære pengemand, Aage, den 
tidligere universitetsdirektør, Peter Plenge, 
og uniroer Christian Hauge. Stor tak til disse 
tre personer, der har gjort det muligt at få 
transporteret os sikkert frem til Hannover, 
selvom det ikke var mange kilometer en selv 
fik kørt, og det er slet ikke for at hænge nogle 
bestemte ud… Aage.
Turen derned foregik ganske problemfrit, og 
alle ankom sikkert til Hannover, mødested 
Lake Masschse. Helen, vores co-træner og 
primær ”Officials” – Officials er de personer 

tilknyttet holdet, der ikke er tilmeldte del-
tagere, så som trænere, chefer og den slags 
- til stævnet, der styrer tingene for os havde 
sørget for at skaffe os vores EUC ID-kort og 
rigeligt med goodie-backs til alle (selve goo-
die-backs’ne var ret så fesen, må vi tilføje). 
Arrangementet tilbød både frokost og aftens-
mad til roere og alle dagene fra og med d.9 
til d.12. Madteltet var placeret ved siden af 
den lange plads, hvor paraden og åbningscer-
emonien fandt sted, blandt telte hvor der blev 
solgt tøj, og reklameret for forskellige sports-
relaterede varer og begivenheder. 
Efter frokosten blev 8’eren hurtigt gjort 
kampklar, og mandskabet fik en lille tur på 
søen, for at mærke vandet og få den lange 
køretur ud af kroppen, inden de indledende 
heats om torsdagen. 
Torsdagen startede ganske pænt ud med let 
morgentræning, hvorefter båden endnu en-
gang bliver gjort kampklar, og vi roere kunne 
slappe af indtil vores indledende heat. I det 
første heat begynder det så småt at gå op for 
os, hvilken størrelsesorden universitetsro-
ning er, udenfor Danmarks grænser. Nye både 
over det hele, og kæmperoere der lader til at 
være håndplukket på grund af deres fysik, der 
kan få selv den største af os, til at ligne en 
letvægtsroer til sammenligning. I vores heat 
ligger vi til start mod fire andre både, en tysk, 
fransk, schweizisk og hollandsk 8’er. Starten 
går, og vi lægger skarpt ud med at ligge som 
den forreste båd de første 1800 m, hvorefter 
den schweiziske båd i en knivskarp spurt lige 
nøjagtig formår at overhale os omkring de 
sidste 50m, og vi ender på en 2. plads på tiden 
6:05.61, med kun 2 sekunder fra førsteplad-
sen. Det resulterer i, at vi går direkte videre 
til semifinalen. 4. og 5. pladserne fra de ind-
ledende heats skal således om fredagen i et 
opsamlingsheat, for at kvalificer sig til semi-
finalen. 
I semifinalen om fredagen ligger vi klar ved 
start mod fem andre både, henholdsvis i 
forhold til placeringerne; (1) Hviderusland, 
(2)Polen, (3), Schweiz, (5) Rusland og (6) 
Tyskland. Vi kom desværre ind på en 4. plads, 
og gik dermed ikke videre til selve A-finalen. 

European University 
Championship
Den dag Aalborg Roklub 
indtog Hannover

Uniroerne	står	og	er	glade,	efter	førstedagen	
med	indledende	Heats
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Der var 5 sekunder op til en tredje plads. Dog 
så for god ordens skyld bør det nævnes, at 
hvis vi var placeret i den anden semifinale, vil 
vi lige præcis med vores tid på 6:00.17, have 
kommet ind på en tredjeplads, men ikke desto 
mindre fik vi skåret hele 5 sekunder af vores 
tid fra de indledende løb, hvilket må siges 
også at være et godt resultat i sig selv. 
Med en lidt ærgerlig B-finaleplads, stiller vi 
til start om lørdagen, mod en russisk båd, 
to tyske, en hollandsk og den norske båd 
fra Norges tekniske universitet. Med de to 
mål om at komme først over målstregen, 
med en tid på under seks minutter, sidder vi 
klar. Fokus rettet mod start. Helt stille sid-
der vi klar, med hovederne højt, adrenalinen 
pumpende. Hjertet, der så småt begynder at 
pumpe hurtigere og hurtigere, og nerverne 
får en til at kaste en lille smule op i munden. 
”Aalborg” kalder en sløret, tysk stemme over 
højtalerne. Vi sætter os klar. Adrenalinen og 
hjertet pumper fortsat i kroppen, men nerverne 
kommer under direkte kontrol. Al nervøsitet 
forsvinder som dug fra solen, og den mentale 
forberedelse af de næste to kilometer træder i 
karakter, og da lampen på startpladsen lyser 
grøn, eksploder vi ud af starthullet, og de 
første 1000 m er det os, som trækker feltet 
op ad banen, som den forreste båd! Inden de 
sidste 200 m begynder hviderusserne at sætte 
en noget hurtigere spurt ind end vores, og da 
vi krydser målstregen, er der ingen der ved, 
hvem af os der kom først. Intet fra kommen-
tatortårnet, eller dommerne, og vi roer ind i 

usikrer på, om vi har nået vores to mål, for 
dette sidste løb. Senere inde ved bådbroen, får 
vi at vide, at kun ét mål fik vi klaret, og det 
var at komme under seks minutter. Med en tid 
på 5:56.88 blev vi slået af hviderusserne med 
kun 0,02 sekund, men udover at blive slået 
med så lidt, fik vi sat ny personlig rekord, og 
skåret hele 10 sekunder af, på bare tre dage. 
Sikken en tur! 
Den aften gik vi i byen. Mellem syv og otte 
om aftenen, sad alle vi roere og støttegruppe 
udenfor ved en hyggelig café i dejlige stole, 
og fik én øl hver, nogle valgte, at den ikke 
skulle indeholde alkohol, en anden valgte at 
spilde den udover sine bukser, og sådan nød 
vi hver vores øl på forskellig vis. Senere da vi 
ledte efter et andet sted at få vores anden, og 
dermed sidste øl, stødte vi ind i Bjarne, som 
ledte os hen til et hyggeligt sted, hvor der var 
livemusik og senere sluttede mr. Aage og frue 
sig til selskabet. 
Nogle fik måske en lille smule mere end 
den fastlagte ølkvote, men her nævnes ingen 
navne! 
Sikken en god tur vi havde, og sikken en 
oplevelse. Det første danske hold der del-
tager ved EUC, og så er det Aalborg Roklub, 
som fik æren af at være den respektive klub 
her i landet, til at sende os af sted! Endnu et 
stort skridt i klubbens historiebog, som ikke 
må glemmes, og med de souvenirs Bjarne fik 
med derfra, som kan ses hænge nede i bådhal-
len, kommer de aktive medlemmer ikke til at 
glemme det!   

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

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
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	 	 Gæster	eller	
	 	 manglende	nr.	 	854	 6.831	 29	 968	 883	 7.799
	114	 Allan	Pedersen	 	102	 1.597	 14	 870	 116	 2.467
	160	 Anders	Boutrup	
	 	 Pedersen	 	139	 1.817	 19	 385	 158	 2.202
	173	 Christian	Hauge	
	 	 Andersen	 	128	 1.808	 17	 365	 145	 2.173
	191	 Nedim	Cokljat	 	146	 1.832	 17	 310	 163	 2.142
	170	 Jonas	Svane	 	124	 1.579	 20	 499	 144	 2.078
	159	 Dan	Dodensig	
	 	 Christensen	 	120	 1.717	 16	 356	 136	 2.073
	194	 Nicolaj	Winther	
	 	 Johansen	 	126	 1.716	 16	 325	 142	 2.041
	178	 Jacob	Andersen	
	 	Molbech	 	115	 1.528	 19	 493	 134	 2.021
	193	Mathias	Køser	 	115	 1.611	 16	 356	 131	 1.967
	192	Morten	Yde	 	134	 1.413	 8	 308	 142	 1.721
	189	Mikkel	Paetau	 	 97	 1.093	 8	 422	 105	 1.515
	190	Mads	Gadeberg	
	 	 Jensen		 	130	 1.312	 8	 95	 138	 1.407
	 67	 Steen	Christiansen	 	 70	 1.223	 2	 90	 72	 1.313
	169	 Jeppe	Jægerslund	 	 92	 1.012	 20	 268	 112	 1.280
	188	 Christian	Bager
	 	 Jacobsen	 	100	 1.062	 6	 216	 106	 1.278
	166	 Szymon	Gres´	 	 70	 830	 5	 365	 75	 1.195
	207	 Esben	Ravn	 	 88	 743	 7	 378	 95	 1.121
	120	 Niels	Østergård	 	 51	 929	 2	 90	 53	 1.019
	198	 Troels	Dalgård	
	 	 Danielsen	 	101	 873	 4	 110	 105	 983
	185	 Anders	Thomsen	 	 48	 754	 5	 142	 53	 896
	195	 Nicolaj	Iversen	 	 61	 833	 1	 28	 62	 861
	 33	 Peter	Gadegård	 	 56	 756	 2	 69	 58	 825
	 46	 John	Fjelsted	Larsen	 49	 519	 6	 280	 55	 799
	165	 Torkild	Carlsen	 	 78	 580	 2	 129	 80	 709
	133	Mogens	Allan	Nielsen	 40	 685	 0	 0	 40	 685
	210	Markus	Wendt	 	 56	 501	 5	 183	 61	 684
	148	 Erik	Margon	 	 53	 676	 0	 0	 53	 676
	206	 Frederik	Mikkelsen	 	 62	 477	 4	 167	 66	 644
	 49	 Ole	Engen	 	 52	 591	 1	 25	 53	 616
	123	 Henry	Kruuse	 	 26	 220	 5	 394	 31	 614
	157	 Christoffer	Ilsø	Vinther	 37	 527	 2	 71	 39	 598
	 26	 Jens	Brandt	 	 43	 576	 0	 0	 43	 576
	 42	 Peter	Christoffersen	 	 42	 566	 0	 0	 42	 566
	201	 Sebastian	Hjorth	 	 60	 545	 0	 0	 60	 545
	213	 Esben	Bach-Sørensen	65	 535	 0	 0	 65	 535
	111	 Søren	
	 	 Borgstrøm-Hansen	 	 50	 506	 1	 22	 51	 528
	102	 Frederik	Robert	

	 	 Hansen		 	 42	 526	 0	 0	 42	 526
	 91	 Tage	Kirkegaard	 	 39	 456	 2	 63	 41	 519
	205	 Jesper	Quist	Jensen		 58	 517	 0	 0	 58	 517
	142	 Frank	R.	Sørensen	 	 73	 464	 0	 0	 73	 464
	 74	 Jørnn	Winther	
	 	 Bertelsen	 	 75	 419	 0	 0	 75	 419
	 68	Mikael	Hermansen	 	 41	 360	 2	 50	 43	 410
	220	 Jacqueline	Lemming	 53	 374	 1	 10	 54	 384
	 6	 Niels	Erik	Hofman	 	 40	 356	 1	 25	 41	 381
	 59	 Peter	Laubek	 	 54	 335	 1	 42	 55	 377
	182	 Keld	Havndal	Nielsen	 23	 323	 2	 52	 25	 375
	151	 Peter	Jessen	 	 14	 211	 2	 144	 16	 355
	104	Michael	Norre	 	 21	 355	 0	 0	 21	 355
	139	 Erik	Hermann	 	 37	 354	 0	 0	 37	 354
	153	 Jacob	Christensen	 	 51	 308	 1	 42	 52	 350
	 58	 Hans	Futtrup	 	 51	 305	 1	 42	 52	 347
	 57	 Steen	Villadsen	 	 47	 299	 1	 42	 48	 341
	 34	William	Doelle	 	 7	 72	 1	 254	 8	 326
	149	 Kjeld	Lund	 	 28	 319	 0	 0	 28	 319
	217	 Christine	Skovsted	 	 47	 318	 0	 0	 47	 318
	 70	 Roar	Clausen	 	 33	 285	 1	 25	 34	 310
	161	 Søren	Gam	 	 24	 190	 6	 109	 30	 299
	129	 Ole	Sloth	Andersen	 	 42	 256	 1	 42	 43	 298
	119	 Hans	Worm	 	 39	 249	 1	 42	 40	 291
	221	 Ann-Marie	Pedersen		 44	 281	 1	 8	 45	 289
	 47	 Erik		Skov	Nielsen	 	 53	 283	 0	 0	 53	 283
	 71	 Sonny	Meyer	 	 32	 272	 0	 0	 32	 272
	147	 Jens	Bøgh	Vinther	 	 17	 271	 0	 0	 17	 271
	 51	 Erik	Busse	 	 25	 246	 2	 24	 27	 270
	143	 Lars	Funder	 	 21	 268	 0	 0	 21	 268
	 90	 Erling	Steffensen	 	 39	 262	 0	 0	 39	 262
	 19	 Aage	Nielsen	 	 26	 227	 1	 25	 27	 252
	 45	 Henrik	A.	Sørensen	 	 23	 230	 1	 22	 24	 252
	 99	 Jens	Chr.	Binder	
	 	 Jensen		 	 26	 226	 1	 25	 27	 251
	223	 Heidi	Andersen	 	 32	 247	 0	 0	 32	 247
	233	Matthew	Joseph	
	 	Mummery	 	 3	 242	 0	 0	 3	 242
	 75	 Carl	Emil	Heidemann	 30	 208	 1	 34	 31	 242
	124	 Bo	Essenbæk	 	 21	 217	 1	 22	 22	 239
	 5	 John	T.	Terp	 	 39	 238	 0	 0	 39	 238
	 13	 Bernhard	Andersen	 	 22	 212	 1	 25	 23	 237
	141	 Leif	Sørensen	 	 34	 235	 0	 0	 34	 235
	106	 Vagn	Thidemann	 	 29	 191	 1	 42	 30	 233
	154	 Keld	Kollerup	Kvist	 	 22	 230	 0	 0	 22	 230
	116	 Jens	Christoffersen	 	 22	 201	 2	 24	 24	 225
	 21	 Bent	Christensen	 	 37	 221	 0	 0	 37	 221
	227	Marie		Louise
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	 	 	Agerbak	 	 36	 215	 0	 0	 36	 215
	209	 Christian	Danielsen	 	 31	 214	 0	 0	 31	 214
	117	 Finn	Jensen	 	 30	 184	 1	 22	 31	 206
	 10	 Per	Nygaard	 	 21	 180	 1	 25	 22	 205
	 17	 Poul	Dahl	Fogh	 	 23	 201	 0	 0	 23	 201
	 18	 Børge	Christoffersen		 36	 200	 0	 0	 36	 200
	103	 Carl	Lynge	 	 5	 60	 1	 134	 6	 194
	 43	 Bent	Mølgård	
	 	 Andersen	 	 31	 192	 0	 0	 31	 192
	131	 Svend	Jørgen	
	 	 Carstensen	 	 32	 190	 0	 0	 32	 190
	126	 Jens	Würtz	 	 19	 186	 0	 0	 19	 186
	 50	 Jørgen	Hyhne	 	 22	 137	 1	 42	 23	 179
	226	 Astrid	Clausen	
Nørgaard	 	 	 26	 178	 0	 0	 26	 178
	113	 Fritz	Ploug	Nielsen	 	 31	 178	 0	 0	 31	 178
	 63	 Henning	Andersen	 	 24	 169	 0	 0	 24	 169
	197	 Peter	Plenge	 	 35	 168	 0	 0	 35	 168
	184	 Arne	Rasmussen	 	 20	 166	 0	 0	 20	 166
	 92	 Aage	Vest	Petersen	 	 33	 161	 0	 0	 33	 161
	 8	 Hans	Jensen	 	 19	 159	 0	 0	 19	 159
	137	 Kaj	Erik	Bondrup	
	 	 Jensen		 	 23	 156	 0	 0	 23	 156
	101	 Oluf	Jørgensen	 	 13	 129	 2	 24	 15	 153
	 56	 Svend	Langer	 	 25	 153	 0	 0	 25	 153
	228	Maria	Freja	
	 	 F.	R.	B.	Calundan	 	 20	 152	 0	 0	 20	 152
	200	 Joeri	Prins	 	 16	 151	 0	 0	 16	 151
	125	Morten	Tofte	Koch	 	 14	 147	 0	 0	 14	 147
	100	 Esben	H.	Thorning	 	 15	 146	 0	 0	 15	 146
	 98	Morten	Holst	 	 13	 141	 0	 0	 13	 141
	232	 Simona	Læsø	 	 21	 141	 0	 0	 21	 141
	121	 Jakob	Kirkegaard	 	 13	 137	 0	 0	 13	 137
	 94	 Jens	Jacob	Eschen	 	 12	 108	 2	 24	 14	 132
	130	 Erik	Myrhøj	 	 23	 132	 0	 0	 23	 132
	 48	 Anders	Ørom	 	 26	 126	 0	 0	 26	 126
	 28	 Lars	Henrik	Topp	 	 26	 121	 0	 0	 26	 121
	118	 John	Nielsen	 	 7	 117	 0	 0	 7	 117
	176	 Erik	Rødbroe		Pedersen	15	 114	 0	 0	 15	 114
	128	 Peter	Simonsen	 	 19	 112	 0	 0	 19	 112
	 37	Michael	Richter	 	 16	 109	 0	 0	 16	 109
	225	 Aida	Hejlskov	Poulsen	15	 108	 0	 0	 15	 108
	 96	 Jesper	Holst	 	 10	 107	 0	 0	 10	 107
	146	 Ole	Bjerre	 	 5	 107	 0	 0	 5	 107
	179	 Niels	Myrtue	 	 6	 105	 0	 0	 6	 105
	 86	 Axel	Luther	Jørgensen	 9	 82	 1	 22	 10	 104
	218	 Alisa	Ananjeva	 	 14	 102	 0	 0	 14	 102
	234	 Børge	Rasmussen	 	 9	 80	 1	 22	 10	 102

	 9	 Jens	Fauerholdt	
	 	 Jensen		 	 14	 100	 0	 0	 14	 100
	110	 Claus	Aasøe	
	 	 Rasmussen	 	 7	 72	 1	 22	 8	 94
	180	 Troels	Ølholm	 	 4	 62	 1	 30	 5	 92
	 97	 Simon	Lyngshede	 	 8	 91	 0	 0	 8	 91
	105	 Heine	Svarrer	 	 6	 54	 2	 24	 8	 78
	 79	 Henning	Erhardsen	 	 8	 75	 0	 0	 8	 75
	 11	 Peter	G.	Thomsen	 	 10	 73	 0	 0	 10	 73
	 54	 Leif	Grønn	Emerek	 	 13	 69	 0	 0	 13	 69
	134	 Jesper	Balle	 	 0	 0	 1	 68	 1	 68
	 25	 Poul	Erik	Trolle	 	 11	 63	 0	 0	 11	 63
	 77	 Erik	Jensen	 	 8	 62	 0	 0	 8	 62
	135	 Torben	Espelund	 	 8	 49	 0	 0	 8	 49
	222	 Pernille	Staudt	Hansen	 8	 46	 0	 0	 8	 46
	107	 Karsten	Holt	 	 7	 43	 0	 0	 7	 43
	 53	 Carsten	Larsen	 	 9	 42	 0	 0	 9	 42
	 95	 Ole	Kjeld	Kristensen		 4	 34	 0	 0	 4	 34
	 62	 Finn	Laursen	 	 4	 32	 0	 0	 4	 32
	 12	 Oluf	Andersen	 	 4	 30	 0	 0	 4	 30
	224	 Rosa	Hansen	 	 4	 28	 0	 0	 4	 28
	122	 Svend	Johansen	 	 3	 21	 0	 0	 3	 21
	108	 Henrik	Steen	Pedersen	 3	 21	 0	 0	 3	 21
	 27	 Bjarne	Pedersen	 	 2	 20	 0	 0	 2	 20
	 89	 Kenth	Barsøe	Persson	 2	 12	 0	 0	 2	 12
	 76	 Jens	Thorsted	 	 2	 12	 0	 0	 2	 12
	164	 Frank	Emanuelsen	 	 1	 11	 0	 0	 1	 11
	 40	 Jacob	Munch	Nielsen	 2	 11	 0	 0	 2	 11
	 39	 Henrik	Bach	Pedersen	 2	 11	 0	 0	 2	 11
	150	 Jesper	Futtrup	 	 2	 11	 0	 0	 2	 11
	186	 Christian	Due	Nielsen	 2	 10	 0	 0	 2	 10
	132	 Leif	Christensen	 	 1	 10	 0	 0	 1	 10
	202	 Frederik	Jørgensen	 	 1	 10	 0	 0	 1	 10
	109	 Carsten	Nielsen	 	 1	 10	 0	 0	 1	 10
	196	Morten	Steen	Jensen	 2	 10	 0	 0	 2	 10
	 23	 Flemming	Due	Nielsen	 1	 9	 0	 0	 1	 9
	163	 Jens	Hedegaard	
	 	Malmberg	 	 1	 8	 0	 0	 1	 8
	187	 Claus	Hougaard	 	 1	 7	 0	 0	 1	 7
	162	 Gorm	Rasmussen	 	 1	 7	 0	 0	 1	 7
	175	Mathias	Echtermeyer	
	 	 Kristensen	 	 1	 7	 0	 0	 1	 7
	 73	 Jørgen	Erik	Sørensen	 1	 6	 0	 0	 1	 6
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Båd Daglig
roning

Langturs
roning

Daglig
i alt

LÅNT	BÅD	 37	 691	 32	 2.109	 69	 2.800
Ehlers	 201	 2.270	 3	 164	 204	 2.434
Roar	 228	 1.905	 2	 69	 230	 1.974
Ib	Stetter	 161	 1.481	 4	 118	 165	 1.599
888	 93	 1.318	 15	 231	 108	 1.549
Kineser	2X	 60	 796	 1	 124	 61	 920
Kap	67	 82	 769	 2	 69	 84	 838
Kaj	Munk	 57	 755	 2	 16	 59	 771
Erik	Hansen	 39	 479	 1	 125	 40	 604
BernHof	 46	 442	 8	 103	 54	 545
Kanolle	 59	 435	 2	 90	 61	 525
Karpen	 23	 275	 2	 221	 25	 496
Due	 32	 292	 3	 138	 35	 430
Kap	100	 61	 411	 0	 0	 61	 411
Smækker	 33	 244	 5	 153	 38	 397
Hans	Jensen	 37	 368	 1	 16	 38	 384
Langer	 40	 290	 2	 63	 42	 353
Støren	 28	 268	 1	 75	 29	 343
Sej	 30	 268	 2	 41	 32	 309
Støckel	 37	 281	 0	 0	 37	 281
Laubek	 36	 270	 0	 0	 36	 270
Terp	 24	 239	 1	 8	 25	 247
G.S.	 23	 215	 0	 0	 23	 215
KAP	14	 2	 14	 2	 127	 4	 141
Forellen	 1	 15	 1	 100	 2	 115
Ajs	 12	 99	 0	 0	 12	 99
KAP	15	 0	 0	 1	 86	 1	 86
RB	68	 13	 81	 0	 0	 13	 81
Skrald	 11	 78	 0	 0	 11	 78
Hæk	 8	 78	 0	 0	 8	 78
Bøgh	 1	 62	 0	 0	 1	 62
Frem	 6	 47	 0	 0	 6	 47
Berg	Back	 4	 38	 0	 0	 4	 38
Jens	“Sigfred”	 4	 36	 0	 0	 4	 36
Orange	Special	 5	 35	 0	 0	 5	 35
Sigfred	 4	 32	 0	 0	 4	 32
Kap	80	 2	 17	 0	 0	 2	 17
Aalborg	 2	 11	 0	 0	 2	 11
Jaguar	 1	 10	 0	 0	 1	 10
Jubii	 2	 10	 0	 0	 2	 10
Bera	 2	 8	 0	 0	 2	 8
Kap	68	 1	 5	 0	 0	 1	 5
Nitte	 1	 4	 0	 0	 1	 4

Antal ture

Antal km

Antal ture

Antal km

Antal ture

Antal km
19.688

1.549

15.442 93

4.246

1.64243 både
har roet

BÅDSTATISTIK 2015 Coastal Roning 
bør have en fremtid 
på Limfjorden 

HVORFOR : 

1. Kan altid komme på vandet uanset vejret.
2. God indlæringsbåd da der ikke er balan- 
 ceproblemer!!
3. Første-gangs-indlæring med to årer vil  
 fremme indlæring med én åre !!
4. Det er en udfordring at ro Coastal – så  
 aftenroning kan igen komme på tavlen !!
5. Unge mænd (læs Universitetsroere) vil  
 søge udfordringen (se DSR`s hjemme 
 side) !!
6. Båden koster  kun 106.000 dkr ex. årer.
7. En sikker båd for vores seniorroere, da  
 den ikke kan synke!!
8. Båden er bygget med separate rum, og  
 vandet løber selv ud af båden = selv- 
 lænser !!
9. Den skal prøves !!                     Bjarne

Jazz aften i AR 
 
Første tirsdag i hver måned

 kl. 19:30 
AR Swing & Jazz Band vil fremover, den 
første tirsdag i måneden, samles for at spille 
et par timer og inviterer i den anledning 
interesserede til at komme, men påtager sig 
intet ansvar for evt. høreskader og blå toner. 
Arrangementet er gratis, der kan købes øl, 
vand og kaffe. 
 Mvh.
  AR Swing & Jazz Band
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Tekst: Jette E og Jette S.

Vi duver ind mod stranden i Liseleje og spiser 
vores mad, som smager vidunderligt i disse 
omgivelser. Tilbageturen har retning mod 
Frederiksværk. Der er købt ind til grillmad, 
og i anledning af fødselsdagen er der lagkage 
til dessert. Der pyntes efter alle kunstens
regler, bøffer formes, rødvin sættes frem og 
Vibeke tryller med kartoflerne. Hun snyder 
lidt og bruger  klubbens ovn.
Inden vi går til ro drøftes dagen i morgen. 
De fleste vil gerne ro Arresø rundt, vi, ”Jæt-
terne”, vil cykle i området, og et par stykker 
vil slappe af eller ro kajak.
Vi nyder at være turister i den spændende by, 
der har stået for støbning af krudt og kugler 
til den danske hær siden 1700-tallet. Den har 
også haft et stålvalseværk, som leverede stål-
plader til landets skibsværfter. En driftig by 
med kanaler og baghaver, der leder tankerne 
hen på Venedig. Skove og grønne områder er 
der mange af. Vi nyder at bevæge benene lidt 
anderledes og cykler til Arresø, hvor vi spiser 
vores mad i et fugletårn med udsigt over søen. 
Resten af vores hold sagde, de ville ro på søen 
- IKKE mens vi kigger efter dem – pyt med 
det, vi under dem at ligge i læ ved den østlige 
søbred, da der er en frisk brise fra NØ. 
Alle har haft en oplevelsesrig dag, og vi 
deler dagens mange forskellige oplevelser. 
Aftenen er stille og smuk, og udsigten mod 
Kulhuse får mange til at være på bådebroen, 
fotografere de fine skyer, skarven og andre 
fugle.
Afgang mod Frederikssund, hvor vi gør holdt 
et par timer og nyder frokostpausen. Der er 
meget varmt og næsten ingen vind. Vi slapper 
af, kigger på byen og tager os god tid inden vi 
fortsætter mod Skuldelev, hvor vi forventer at 
overnatte de næste to dage. Det er Roskilde 
roklubs sommerhytte, og der er 14 soveplad-
ser, så nogle af os skal mærke en helt almin-

delig madras i nat. Det bliver helt sikkert som 
at komme i drømmeland. Vi håber også, at 
vejrguderne får en god nat, da der i morgen 
er udsigt til en vindhastighed på 8-10m/s fra 
øst. Ikke alt for lovende, vi har jo lige fanget 
ro-rytmen ….  
Vi står op kl 6 i håb om at komme ud før 
vinden tager til, men ak! Vinden er vild, og 
det er ikke muligt at ro ud, da vi har vinden 
direkte på. Men vi skal jo til Roskilde! Opti-
misme er godt, realisme nødvendigt, og vi må 
acceptere naturens magt. Lise og Allans gen-
nemtænkte plan B og C må i brug, og vi får en 
travl og anderledes formiddag med masser af 
opgaver med at flytte både, ro dem til et sted, 
hvor de kan vaskes og pakkes på bådtraileren, 
der bliver hentet i Holbæk.
Hvor arbejder vi godt som team! Vores plan-
læggere, Lise og Allan, har styr på detaljerne, 
får fordelt opgaverne, og det er tilfredse 
roere, der ca. kl. 10 kan konstatere, at alt er 
lykkedes, selv overnatning i Roskilde Roklub 
er blevet mulig, og alle både og roere fragtes 
til Roskilde. 
Nu er vi klar til besøg på Vikingeskibsmuseet. 
En ung  historiestuderende fortæller levende 
og interessant om vikingernes liv og færden, 
så vi som roere kan leve os ind i det at føre et 
vikingeskib over et bølgende hav.
En kort åre, et bræt at sidde på, sparsom 
liggeplads, knaphed på mad og drikke var 
deres vilkår. 
De var seje, de klarede det, kom frem, hand-
lede og plyndrede, afhængigt af togtets 
formål. Spændende er også de forskellige 
aktiviteter på pladsen foran museet. Her kan 
vi følge rebslagning, smedning, brænding af 
trækul og meget mere.
Når vinden nu skal drille, er det godt, det er 
sidst på turen. Og tænk, at det lige skulle være 
i Skuldelev, hvor vikingebådene blev fundet. 
Vi afkorter nu turen med en dag og afslutter 
fredag aften med god middag og hyggeligt 
samvær i Roskilde Roklub. Lørdag drager 
alle, mange oplevelser rigere, hver til sit.
En vidunderlig færd er gennemlevet på bed-
ste vis. Vi er glade for at have deltaget og ikke 
mindst for at have mødt så mange herlige 
roere fra andre klubber. KORT OG GODT: 

	 TAK	til	Lise	og	Allan	
	 for	en	vel	tilrettelagt	tur.

danmark dejligst 
- fortsættelse fra sidste nr.
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Af Allan Pedersen

Efter standerstrygningen den 25 okt. er det tid 
for klargøring af bådene til næste sæson.
 På den ophængte tidsplan kan I se, hvornår, 
de enkelte både skal klargøres. Der er intet til 
hindring for at rengøring med vand og sæbe 
samt adskillelse af båden foretages INDEN 
båden skal i værksted.
Hvis en båd er færdig før tiden, så meddel 
det  til  den, der skal have båden i værkstedet 
efterfølgende.
Hvis der er problemer med at holde tids-
planen, vil jeg gerne have besked.
Tidsplanen er vedhæftet.
Hvis  der mangel på materialer eller re-
servedele så kontakt mig på telefon 98182785 
eller mail allanp2911@gmail.com.
Der er ingen ansvarlige til TERP, LAUBEK 
og STØCKEL, så hvis der er nogen, der vil 
påtage sig  opgaven med at klargøre disse 
både så kontakt mig.

Generelt for ALLE både:
1. Grundig vask og rengøring, før lakering.
2. Lakering af bundbrædder, midter  
 langrem, ræling, det nederste af roret og  
 eventuelle lakskader indvendig og udv 
 endig.
3. Efterse skinner og sæder for  skader.
4. Udretning af splitter til fodspark.

Vinterklargøring 
2015/16
Vinterklargøring	af	Langer	i	en	kold	bådhal	-	
kræver	en	kop	skoldhed	kaffe.	Her	det	Bent	
Mølgaard,	der	sikrer	den	indre	varme.

DFfR 
kommer 
til Aalborg 
onsdag18. november 
 
Anna Karina Eli Gravad fra DFfR har 
stillet sig til rådighed for en fælles aktiv-
itet i Aalborg. 
Roere fra ADR, Ægir og Aalborg Roklub 
er inviteret til at deltage.
 
 PrOgram: 
 18.11.2015 
 kl. 9:30-12:30    
 - medlemsmøde 
Kan man blive for gammel til at ro? En 
snak om sikkerhed, reglement og hvordan 
vi kan ændre vaner. 
Sted: aalborg dame roklub

 
 18.11.2015 
 kl. 18:30-21:30
 - medlemsmøde
 
Kan man blive for gammel til at ro? En 
snak om sikkerhed, reglement og hvordan 
vi kan ændre vaner. 
Sted: aalborg roklub
 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til 
forplejningen ved arrangementerne.
 
Tilmeldingslisterne er klar på roklubbens 
opslagstavle.
 
	 Vi	ses	i	klubben	–	
	 også	om	vinteren.
  BESTyRELSEN
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GAR 80 år

På	redaktionens	vegne	lykønskede	Peter	Laubek	
GAR	med	de	80	år.

Børge	Christoffersen	fortæller	om	særlige	
spændende	hændelser	i	GAR.

I	forgrunden	Jakob	fra	Holte	Vinlager	præsenterer	en	udsøgt	spansk	rød-
vin.	Ingen	tvivl	om,	at	vinen	behager	GAR	formand	Aage	Nielsen	og	frue,	
samt	ægteparrene	Bertelsen	og	Skov	Nielsen.

Tekst:  Peter Laubek
Foto:  Frank R. Sørensen

Allerede ved entreen i forhallen var stilen 
lagt. En veloplagt GAR formand Aage 
Nielsen og kasserer Ole Sloth tog imod de 
mere end 50  feststemte GAR folk med da-
mer. Der var folk fra nær og fjern. I køkkenet, 
blev der arbejdet på højtryk under ledelse af 
chefkok og vinkender Jakob fra Holte Vin-
lager, der havde kreeret en virkelig lækker ju-
bilæumsmiddag med tilhørende udsøgte vine.                                                                                                                   

Vi fik langet et glas velsmagende Cava i 
hånden efter at have haft en kontant  kon-
frontation med kasserer Ole Sloth. Snakken 
gik, Bent Bogs bandmedlemmer opstillede 
og klargjorde instrumenter og efterhånden 
fandt gæsterne på plads. Måske var det værd 
at overveje om ikke vi i stedet for at samles i 
de vanlige rohold skulle blande os lidt mere.           
Herefter bød formand Aage alle festdel-
tagerne velkommen og ridsede aftenens 
program op. Af praktiske bemærkninger 
lagde redaktionen mærke til at Aage re-
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serverede 1. sals toiletterne til damerne. 
Allerede her scorede han sine første point.                                                                                                      
Herefter gik vi i gang med aftenes jubi-
læumsmiddag. Jakob orienterede løbende om 
den røgede ørred, Confit de canard og nød-
dekagen med dertil hørenede velsmagende 
spanske og italienske vine. Stemningen 
var i top. Hvilket ikke mindst skyldtes de 2 
søde, yndige og empatiske servitricer Anne 
og Line, der på professionel vis klarede 
den omfattende servering. Godt gået.                                                                                                                
I pauser under spisningen kom der traditionen 
tro forskellige indlæg fra bl.a. formand Aage 
Nielsen, der i korte træk ridsede GAR`s his-
torie gennem 80 år op for forsamlingen. Se-
nere fremkom Peter Laubek med en lykønsk-
ning fra robladets redaktion, understøttet af 
en række episoder i GAR historien. Redak-
tørens indlæg blev fulgt op af seniorrevisor 
Børge Christoffersen. Efterfølgende opridses 
et udpluk af de fakta og anekdoter de 3 talere 
fremkom med:

Alle indlæg omhandlede 
GAR før og nu   
Da GAR  blev stiftet den 3. juni 1935 i da-
værende Kilden blev der indmeldt 16 med-
lemmer. Kontingent 2 kr. Første år Old Boys 
rotur  gik til Ryaa, hvor damerne og børnene  

sejlede med motorbåd. I dag er der ca. 80 
medlemmer i GAR og kontingent for et år er 
150 kr.
Det er ingen hemmelighed, at GAR`s gene-
ralforsamlinger og Candlelightaftnerne har 
dannet baggrund for de mest læste artikler 
i robladet, der jo udkom første gang i april 
1942.  Ikke mindst p.g.a. de originale indslag, 
der er fremkommet fra  GAR medlemmerne.                                                                                                                     
Siden stiftelsen af GAR har denne foren-
ing af gamle Aalborgroere været en ikke 
uvæsentlig del af det glade Aalborg, hvor 
medlemmerne har medvirket i de legen-
dariske revyer med syngepiger, bazarer og 
efterårsmarkeder, der foregik i krigsårene.  
Dengang strømmede folk  til Håndværker-
foreningens store sal, der hvor i dag ” Ka-
lajdoskop” holder til huse.  Senere foregik 
revyerne på Grand. Samarbejdet mellem 
GAR og AR var legendarisk. Især når det fes-
tlige kunne forenes med økonomiske fordele.                                                                                                               
Dengang kunne der også samarbejdes med 
ADR hvis yndige dansepiger med lækre  
lårkorte roersvingben vakte stor jubel.  GAR 
har altid været velsignet med en iderig og 
aktiv bestyrelse, der aldrig har været bange 
for de store udfordringer. Tænk blot på 50 
års jubilæet, hvor GAR`s festudvalg havde 
lejet Hals Egense færgen. GAR`s daværende 
festudvalgs dispositioner havde bragt GAR 
på fallittens rand. Hvilket bragte den da-
værende GAR kasserer i  store vanskelighe-
der. Festudvalget, der bestod af N.P.Risgaard, 
Holger Heilesen og Poul Jørgensen havde 
besluttet at GAR`s jubilæum skulle fejres 
med pomp og pragt. Triumfmarch gennem 
byen med N.P.Risgaard i spidsen for Brovst 
Pigegarde fra det gamle rådhus til honnørka-
jen. Færgesejlads fra Aalborg til Hals tur/re-
tur. Spisning og hornmusik på dækket i det 
omfang Thorkild A. Kristensen kunne holde 
lysmaskinen kørende. Efterfølgende sendte 
N.P.Risgaard en kæmperegning til  GAR . 
Da var det GAR`s bestyrelse trådte i karak-
ter GAR – levede op til det gamle slogan  - 
Giv Aldrig Ret. Konfronteret med regningen 
bad Niels Peter sin trofaste sekretær frk. An-
dersen servere en Singapore Gin Sling for 
de 2 alvorlige herrer fra bestyrelsen kasserer 
Børge Christoffersen og  formand Kaj Munk. 
Det blev til adskillige eksotiske long drinks 

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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og efter den kammeratlige samtale endte 
det med at regningen røg i papirkurven og 
GAR`s økonomiske habitus blev reddet på 
målstregen. Det var i øvrigt ikke første gang 
GAR`s formue var ude at hænge i tovene 
kunne seniorrevisoren tilføje. Børge for-
talte også om GAR`s jubilæumsfond og de 
både GAR gennem årene har skænket til 
AR. Eksempelvis Gunnar Scheuer og Ajs.                                                                                                                                      
Fra gammel tid var der 3 vigtige GAR arr. 
Skovturen, Torskegildet og Haregildet. Se-
nere blev det så Høstgildet på Kristenstrup-
gaard og Candle Lightaftnerne. Da klubhu-
set ikke var opvarmet foregik Torske - og
Haregilderne ude i byen: Kilden, Skovkroen, 
Kong Frederik, Phønix og Kompagnihuset. 
Om sommeren på Kronborg. Det var sam-
menkomster/fester der gav genlyd i byen. Der 
var stil over arrangementerne. Der blev festet 
igennem - med sans for bordets glæder, taler 
og sang og god musik til efterfølgende dans.                                                                     
Her må vi med stor tilfredshed konstatere, 
at vi  her i 2015 med Bent Bogs swingband 
overgår fortiden.                                                                                                     
I dag sætter GAR medlemmerne pris på god 
vin og whisky. Dengang, var det hovedsageligt  
Rød Aalborg og Park. Festmåltiderne bestod 
i årtier skiftevis af sildebord, kogt torsk, salt-
mad, harevildt, wienersnitzel, spidsbryst, for-
loren skildpadde og skipper labskovs. De 2 
sidste retter har overlevet.                          
Allerede dengang var GAR medlemmerne 
udenfor pædagogisk rækkevidde. Ved gene-
ralforsamlingerne var der ingen grænser 
for hittepåsomhed og spøjse indlæg, kryd-
ret med de værste nederdrægtigheder. Der 
har sågar været stillet forslag om sammen-
lægning med GDR Gamle Dame Roere.                                                                                                                                        
GAR var tidligere nok mere familierelateret. 
Udover familieskovture så blev roerbørnene 
inviteret til GAR`s juletræ på Grand eller 
Påfuglen. Kan I ikke forestille jer Onkel Aage 
og Ole Sloth som hyggelige julemænd for 
vore børnebørn ! Dengang, var der tradition 
for, at roerbørn blev meldt i klubben umiddel-
bart efter fødslen og så gradvist blev indviet i 
faderens og rokammeraternes gøren og laden. 
På den tid var Klosterkroen og Limpotten ikke 

ukendt for roerbørn. En Valash var ofte nøg-
len til fortrolighed mellem far og søn. Med 
den udvikling, der er sket i medlemsskaren,  
er det måske børne – og oldebørn, som skal 
satses på. GAR der jo bl.a. har til formål, at 
være bindeled mellem gamle Aalborgroere 
er stadig en oase for såvel gamle som nyere 
medlemmer af AR. GAR`s vedtægter blev 
også berørt. Blandt andet reglen om, at der 
ved en sammenkomst om året må deltage 
kvinder, men ikke et ord om hvilke. GAR er 
stedet hvor man i særlig grad kan opleve den 
specielle jargon og humør, der kendetegner 
Det glade Aalborg.  Som afslutning på indlæg 
om GAR historien bad redaktionen  forsam-
lingen rejse sig op og udbringe et BRAVO for 
de folk, der sidder ved roret for GAR i dag og 
er initiativtagere til festaftenen og ikke mindst 
for  Bent Bogs Swingband – det tidligere Trio 
van GAR , der på jubilæumsaftenen stillede 
med følgende besætning: Frank R. Sørensen, 
euphonium, Oluf Jørgensen, klaver, Peter 
Urfe, guitar, Kristian Bager, trommer, Erik 
Myrhøj, tenorsax, Ib Vestergaard, klarinet og 
Svend Jørgen Carstensen, flygelhorn. Ban-
det, der i løbet af aftenen spillede en række 
jazz standards fik folk på dansegulvet, lige-
som forsamlingen sang med på flere af num-
rene fra det uddelte sanghæfte. Bandet, der 
måtte undvære kapelmester Bent Bog, der 
var til bogmesse, spillede lige frem til mid-
nat. Efter en ægte vellykket GAR aften begav
festdeltagerne sig ud i efterårsstormen Freja 
og nåede forhåbentlig velbeholdne hjem.

Ole	K.	introducerede	den	godnatsang,	der	blev	
afslutning	på	GAR’s	jubilæumsaften.
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Hans Worm 
75 år
2. januar er det 75 år siden 
Hans Worm kom til verden 
på Rigshospitalet, men siden har Aalborg 
været Hans`s hjemby. Hans er kommet i 
AR helt tilbage fra barndomstiden. Begge 
forældre var roere i ADR og AR og ikke 
mindst legendariske onkel Sigfred (Sigfred 
Hansen) var årsag til Hans blev ungdomsroer 
i 1956. Hans blev hurtigt involveret i kap-
afdelingen, hvor træner Erik Hansen straks 
spottede Hans som et oplagt emne til kapro-
ningsstyrmand -  ikke mindst på grund af den 
rappe replik, men også evnen til at omgås 
rokammeraterne.  Hans var den første styr-
mand, der fik kommandoen  over den smukke 
outrigger – firer, ”Sejr”, der blev bygget af 
Anton Nielsen i Kerteminde.  Ligeledes var 
det Hans, som sad ved styrelinerne sidst i 50 
erne og først i 60erne  i vor legendariske otter 
Kringeling.  Vi husker stadig hvorledes han 
styrede en bordfyldt Kringeling  til sejr i 1961 
på Brabrand sø.  Mon ikke den specielle sejr 
stadig huskes af nuværende medlemmer som  

Vagn Thidemann , Svend Jørgen Carstensen 
og John Terp, der strokede otteren. En sejr 
Hans fulgte op med bl.a. flg. vers:
 Som	nummer	et	kom	Kringeling
	 Vi		fik	præmie	–	fine	ting.																																																																																														
	 Båden	blev	skam	fyldt	med	vand,																																																					
	 ud	i	søen	alle	mand.
	 I	Ryå	trænede	de	alle	mand
	 drak	en	masse	sodavand.	
	 ”Trøstens	Bolig”	har	luret	lidt,
	 for	de	fik	slet	ingen	sprit.

Ingen redaktør har siden refereret kapron-
ingsstof på vers.
 Hans, der besidder en glimrende sang-
stemme, har en fortid som Britta i sangduet-
ten ”Anders og Britta”, der dengang optrådte 
ved fødselsdagsfrokosten i bådhallen. Kom-
mer man i bådhallen og hører en roer fløjte 
– kan man være sikker på, at det er Hans. 
I  1962 afløste Hans og undertegnede Kaj 
Munk og Poul Lauritsen som redaktører af 
robladet. Et job, der blev varetaget frem 1970.  
Fotografering har altid været en af Hans`s 
hovedinteresser. I dag ses han sjældent uden 
sit Panasonic Lumix camera i hånden. Det 
være sig såvel over som under vandet.  I dag 
er Hans et flittigt medlem af Team Torsdag, 
hvor vi jævnligt glæder os over de mange 
spøjse og sjove fotografier Hans indfanger 
i sit uundværlige minikamera.  Ser Hans et 
godt motiv, kommanderer han velroet – så 
hele besætningen får glæde af det skønne syn.  
Vi håber på, at vi endnu i mange år må nyde 
dit samvær såvel til søs som landværts.
	 Hjertelig	tillykke	med	dagen.
 På vegne af Team Torsdag
 Peter Laubek

Jørgen 
Sørensen 
60 år
De færreste ville nok tro 
det, men Jørgen Sørensen har en fortid som 
kaproer – dog i en særlig disciplin, nemlig 
fireårers inrigger med styrmand for et hold 
fra Katedralskolen, og han er regerende Aal-

Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte 
medlemmer: 

Hans Worm 2. januar

Peter Jensen 8. december

Jørgen Erik Sørensen 22. december

75 år:

65 år:

- vi si’r TILLYKKE

60 år:
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borgmester i gymnasiekaproning tilbage fra 
2000.
Han tog dog sine første rotag et par år 
tidligere, og fra starten var ideen med det her 
roning, at det skulle foregå om morgenen. 
Jørgen har da også været en flittig morgenro-
er og er mødt op klokken seks om morgenen 
tirsdag og fredag gennem mange år, og man 
skulle således tro, at han havde vænnet sig til 
det tidlige tidspunkt. 
Men hvis Sørensen starter på styrmandssæ-
det, så skal man ikke forvente mange ord før 
første skift ved Norden.  Kommandoen ”Gør 
det fornødne” er vist ikke optaget på DFfRs 
positivliste endnu, men den er ikke desto 
mindre meget anvendt – og hvad pokker, vi 
ved jo godt hvad han mener.
Efter roturen er der oftest tid til en morgen-
dram, og så går snakketøjet straks lidt bedre. 
Jørgen er i det hele taget ikke en mand af 
mange ord angående ting, som relaterer til 
roning, da vi andre jo nok selv kan forstå, 
hvad han mener om, hvilken måde lige det 
her problem angående vedligeholdelse af 
bådene skal løses. Det er jo indlysende, og I 
kan vel tænke selv? 
Denne evne til ikke at stresse for meget over 
andre medlemmers evner i vedligehold af 

bådene fik han rigeligt brug for i de år, hvor 
han var materielforvalter og havde ansvar for 
klubbens både.
I de senere år har han så ladet andre om dette 
arbejde og har koncentreret sig om at være 
tovholder for holdet, som vedligeholder Ib 
Stetter. Det kræver dog også sin mand at 
koordinere de mange byggemøder.
Nu, hvor han ikke længere skal undervise 
de små pus i matematik og fysik på Aalborg 
Katedralskole ( end ikke elementær brøkreg-
ning mestrer de! ), er der blevet mere tid til 
Sørensens 2. kærlighed den lille gaffelriggede 
Colin Archer ”Munin”, som ligger i skude-
havnen. Et projekt som vennerne også nyder 
godt af. 
Vi satser på mange flere fælles oplevelser på 
vandet – såvel for sejl som for årer. 
	 Morgenholdet
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g at cheftræneren er på evig jagt efter nye 
emner til fremtidens projekt 888. Her har 
Henning Erhardsen spottet Bjarne i aktion. 
Her er det Dan junior, der er i søgelyset. 

g at fra robladets udsendte i København 
meddeles, at tidligere rokammerat, Mantas 
fra Lithauen, der i et par år var aktiv kaproer i 
AR, netop har gennemført Copenhagen Iron-
man i tiden 10.35.  

g at i Aalborg Universitets  blad AAU IN-
SIDE kan man læse at i løbet af årets rosæson 
fik Aalborgs Universitetsroere 21 sejre. Det er 
8 sejre flere end sidste år. Vi har Danmarks 
bedste universitetshold, men det er ikke nok 
udtaler træner Bjarne Pedersen. Håbet er, at 
klubben bliver en international anerkendt 
universitetsklub. Læs mere på nedenstående 
link: http://www.intern.aau.dk/ansatte/inder-
siden/vis//aalborg-universitetsroere-havde-
bedste-saeson-hidtil.cid106281.
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Som medlem af 
Aalborg Roklub 
får du

10%

FOREVISNING AF KLUBBLAD MED NAVN NØDVENDIG

PÅ KØB AF BRILLER, SOLBRILLER OG KONTAKTLINSER

-  så kom ind til os 
 og få en snak med

Vil du også se bedre ud..?

Steen

SiDSTE NYT:
g at hver dag i året rundt er 2,6 mill. Dan-
skere aktive i en idrætsforening. For at styr-
ke foreningsidrætten vil DIF og DR hylde 
og premiere et særligt godt initiativ. Ved af-
stemningen i vor landsdel fik Aalborg Roklub 
54 % af stemmerne og repræsenterer hermed 
distrikt Nordjylland. AR er således blandt de 
9 finalister. Stort tillykke til klubben og tak 
til initiativtagerne. Vinderen modtager Dan-
skernes Idrætspris ved DR`s show. Sport 
2015. Lørdag den 9. januar i Boxen i Her-
ning. Det vindende projekt modtager udover 
æren 50.000 kr.. Hertil kommer at hjemkom-
munen for det vindende projekt modtager 
50.000 kr. til at understøtte og igangsætte nye 
idrætsprojekter. 
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Få gode råd gratis

KIG IND og få gode råd  

og en snak om dit hår  

- så kan vi i fællesskab 

 finde en frisure dit  

hår kan “bære”  

- og som samtidig 

 passer til dit tempera- 

ment og dit an sigt!

Det kan være svært for  

dig at  vurdere hvilken  

frisure der passer til  

netop din hårtype og  

dit ansigt  - derfor  

stiller vi vores  

ekspertise GRATIS  

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

Nørresundby
Sundsholmen 39 

DK-9400 Nørresundby 

Tlf. +45 9632 6000

Aarhus: 
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus 

Tlf. +45 8610 6655

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

Glostrup: 
Fabriksparken 56

DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300  

El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests
El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

	 -	vi	ønsker	alle	en	god	jul	og	godt	nytår


