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Vinterroning er i fuld gang !Vinterroning er i fuld gang !

Kom til en hyggelig aften med 
Jule Jazz 

Tirsdag den 6. december 
kl. 19.30

Der kan købes gløgg og æbleskiver !
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ROBLADET
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 “afsen-
derens” navn, så det er tydeligt 
hvis mening, der gengives. 

FORSIDE:
Vinterroning er i 
fuld gang - med 
den helt rette 
påklædning - og 
den helt rette ad-
miral på plads på 
styrmandspladsen

BESTYRELSEN:  Bestyrelsen@aalborgroklub.dk
Formanden 
har ordet
Af  Karsten Holt

BEMÆRK at dette roblad indeholder en 
”Breaking News” (og det er ikke en sætter-
nissespøg). Find den vigtige nyhed senere i 
bladet.

Standeren er strøget, året går på hæld, bådene 
er næsten lagt på hylderne og vintertræningen 
er så småt i gang. Det kan lyde som en port, 
der står og klaprer. Sådan er det ikke ! Der 
er traditionen tro vinteraktiviteter i mange 
afskygninger. 

Første tirsdag i hver måned giver ARs Jazz- 
og Swingband den gazz – og specielt tirsdag, 
den 6. december er speciel og en dejlig oplev-
else. Her afholdes JULEJAZZ, hvor der ser-
veres gløgg og æbleskiver. Hvem ved om der 
bæres nissehuer ?

Mange medlemmer står i disse dage og kigger 
med længsel efter bådklargøringsoversigten. 
Kigger man ind i det nye værksted, finder man 
forklaringen. Bådklargøringen er påvirket af, 
at der i dette værksted er placeret vores top-
mast. Den skal lige have en række slibninger 
med efterfølgende lakeringer. Ting tager tid 
og gode ting tager lang tid. Klargøringsover-
sigten bliver der arbejdet på, og den ser snart 
dagens lys. Så… man kan roligt påbegynde 
træning i den ædle kunst at gnubbe med 
sandpapiret – heldigvis i godt rokammeratligt 
samvær. 

Svømningen er også i gang – og på det sæd-
vanlige tidspunkt – søndag kl. 17-18 i Sofien-
dalskolens svømmehal. HUSK nu at benytte 
den oplagte mulighed til at afprøve, om man 
nu kan svømme de 300 m. Bademester Engen 
holder gerne et skarpt øje :-)

Apropos breaking news – så har bestyrelsen 
allerede fastsat datoen for generalforsamling i 
2023. Det bliver tirsdag, den 28. februar. Sæt 
allerede nu STORT X i kalenderen.

Sæsonen blev afsluttet med maner – i form af  
en kombineret arbejds- og standerstrygnings-
formiddag i klubbens tjeneste. Efter morgen-
bordet gik de omkring 30 fremmødte i om-
drejninger og mange opgaver blev løst. Stor 
tak for fremmødet og indsatsen. Læs nærmere 
inde i bladet. 

Sæsonen blev i øvrigt afsluttet i en tid med 
bl.a. energikrise. Aktuelle roblad indeholder 
jo kilometer-statistikken for rosæsonen og at 
dømme efter resultatet – så har vore medlem-
mer vist været præget af  energikrise hele sæ-
sonen !!! Der er så absolut plads til forbedring. 
Forklaringerne er givetvis mange for det sølle 
resultat – det vil bestyrelsen granske nærmere. 

Kilometerstatistikken fremgår som nævnt 
andetsteds i bladet. Traditionen tro kan vi 
sende et stort til lykke til Allan Pedersen, der 
formåede at ro hele 2.367 km !!! – mere end 
dobbelt så mange kilometre som nummer 2 !!!

Hold nu godt øje med opslag i klubben, vores 
hjemmeside og mails fra klubben, så du ikke 
går glip af  spændende aktiviteter og godt 
kammeratskab.

Bestyrelsen sender en stor tak for indsatsen i 
sæson 2022, og ønsker alle medlemmer, sa-
marbejdspartnere, sponsorer og annoncører 
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

Vi glæder os til rosæson 2023.

HUSK - ro motion ER go’ motion !
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AKTIVITETSKALENDER 2022
NOVEMBER

26. Sjællandske 
Mesterskaber (UNI-roerne)

DECEMBER
6. Jule JAZZ med gløgg og 

æbleskiver kl. 19.30
10. Euro Slide Open (UNI-roerne)
24. Julebadning kl. 14.00

Jule Jazz
En af vore juletraditioner 

står for døren!

Tirsdag den 6. december kl. 19.30 
har vi atter fornøjelsen at lægge ører 

til vort herlige bigband - 
denne gang iklædt nissehuer

Det bliver en herlig aften !!!

Der kan købes GLØGG og æbleskiver, øl, 
vand og kaffe til yderst favorable priser.

Tag gerne familie og venner med. 

Vel mødt
Bestyrelsen

Svømning i 
SofidendalStrand PAVILLONEN

	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG

JANUAR
3. Jazz aften kl. 19.30
7. Jyske Mesterskaber 

(UNI-roerne)
21. Danske Mesterskaber 

(UNI-roerne)

NÆSTEN hver søndag 
kl. 17-18 har vi svømning i 
Sofiendal Svømmehal.

Se klubbens hjemmeside 
for undtagelser. 

Vi ses ! 

Standerstrygning og store Standerstrygning og store 
rengøringsdagrengøringsdag

Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Bådhallen var ryddet for både, ærmerne var 
smøget op og alle var klar til den helt store 
rengøringsdag som afslutning på Aalborg 
Roklubs136 sæson, en god sæson med mange 
roture og deraf  følgende mange roede kilo-
meter.

Men traditionen tro, var der lige et andet sce-
narie der skulle afvikles først, det traditionelle 
fælles morgenbord, for at samle kræfter til da-
gens hårde slid.

- Go’ morn alle sammen og velkommen til 
årets standerstrygning, som vi starter med en 
skål i Doktor Nielsen. 

Sådan indledte formand Karsten sin, ikke 
for lange, velkomsttale for de cirka 25 roere 
der var mødt op for at gi’ en hånd med. Det 
store morgenbord bekom alle vel og inden 
alle var mætte fordelte Slotsforvalter, Mikael 
Hermansen, dagens opgaver, der bød på lidt 
af  hvert.

UNI-roerne byggede Berlinmuren, der blev 
fejet i bådhal og på bådplads, repareret el-in-
stallationer, græsplænen blev klippet, vist nok 
for første gang i år. Jo, arbejdet med de mange 
opgaver gav sved på panden. 

Efter endt arbejde, omkring middag, blev 
standeren strøget og der var fælles spisning 
med lækker pålægskagemand.

FEBRUAR
11. Nordic Open (UNI-roerne)
28. Generalforsamling kl. 19.00
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Her ses uni-roerne, der netop er blevet overrakt en flot 
sølvmedalje i universitetskategorien (1k-distance).

Fra venstre bagerst ses Christina N. Heinrichsen, 
Kasper Rødtnes, Camilla F. D. Madsen, Sina Brandt 
(stroke), Stine E. W. Pearson, Simon Nygaard-Thom-
sen, Troels D. Danielsen (cox), foran fra venstre Marie 
M. Nielsen og Iben Nørgaard. 

Tekst & foto: Camilla F. D. Madsen

Lørdag den 8. oktober rejste Aalborg Roklubs 
universitetsroere til Bagsværd for at deltage i 
årets Danmarksmesterskab i universitetskate-
gorien i otteren, også kaldet kongebåden.

Ugen op til DM havde vores mandskab 
trænet hårdt hver morgen for at blive klar 
til race-day. Eftersom vi kun kunne samles 
denne uge forinden DM, havde vi primært 
fokus på samroning og teknik. Ugen bød på 
godt vejr og fladt vand, så det var gode vilkår 
til bl.a. at øve diverse teknikøvelser. Sidst på 
ugen blev træningspasset mere intenst, hvor 
der var mere fokus på at øve banetempo og 
starter, eftersom vores løb var en 1K-distance.  

Mandskabet bestod af  et godt mix af  både 
erfarne roere, roere som er startet inden for 
dette år og en spritny roer, Kasper Rødtnes, 
som skulle til sit første regatta. Som læseren 
måske kan regne ud, så bestod båden både af  
herrer og damer. 

Da det var blevet fredag, var vi max klar til at  
give vores evige modstander, Odense Univer-
sitetsroning, kamp til stregen. 

Universitetsroerne til DM i BagsværdUniversitetsroerne til DM i Bagsværd

I vores tilmeldte kategori havde vi to mod-
standere, to mix-ottere fra Odense, hvoraf  
den ene otter var en noget mere samroet båd 
som har roet flere gange i løbet af  sæsonen. 

Vi vidste godt at vores chancer for at vinde 
1. pladsen ikke ville være store, men vores 
succeskriterie blev at slå Odenses anden mix-
otter, som ikke var nær så erfaren som deres 
anden otter, og dermed få en 2. plads.

Vi fik vores otter ud på Bagsværd Sø, og efter 
at have varmet godt op på søen, så var der 
knap 5 minutter tilbage inden løbsstart kl. 
13:05. Mens vi lå på vores tildelte bane, side 
om side med Odenses to ottere, begyndte 
himlen, ud af  det blå, at åbne op for en byge 
af  hagl og blæst. Det betød at vi ganske kort 
inden løbet var gennemblødte helt ind til 
skindet - og kolde som istapper! Derfor kunne 
vi ikke være mere klar til at dommerne ville 
sætte os i gang !

Starten lød, og vores to modstandere fra 
Odense fik kamp til stregen. Odenses erfarne 
otter begyndte at trække fra os, men deres 
nye ottere fik ikke lov til at overhale os, og vi 
holdte derfor, med en god rytme og godt tryk, 
afstand til Odense. 

Vi præsterede demed at vinde en flot 
søvmedalje, som vi selv syntes var velfortjent 
ogmeget stolte af, eftersom vi kun havde roet 
sammen i en uge. Selvom det kun blev til 
en sølvmedalje, så havde sportschef  Bjarne 

Her ses “præmiepodiet” hvor der fra venstre ses 3. pladsen (Odense 2), 1. pladsen (Odense 1 - den erfarne mix-
otter) og 2. pladsen, ARs uni-roere. 

Pedersen kun ros for vores præstation og 
rostil. Fordi Odense deltog med flest univer-
sitetsroere til DM, måtte vi desværre over-
levere Asbjørn Torps mindepokal til Odense, 
som vi jo vandt sidste år. 

Efter lørdagens strabadser var vi maks klar 
til at skulle i aktion allerede en uge efter til 
Copenhagen Harbour Race, hvor vi skulle 
kæmpe om medaljerne igen ! 

(Læs mere om dette på side 12-13 i dette blad)
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Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Der var ikke mange både på vandet selv om 
morgensolen tittede frem og spejlede sig i den 
blanke Limfjord, ej heller aktiviteter i motion-
srummet, da 19 friske morgenroere torsdag 
den 27. oktober, helt nøjagtig klokken 07.30, 
satte sig til rette ved et flot og veldækket bord 
i opholdsstuen på 1.ste sal.

Poul Erik Trolle bød velkommen og herefter 
blev der taget for sig af  brød, rundstykker 
pålæg, ost suppleret med Thorkild A’s hjem-
bragte oste fra Frankrig og hvad der ellers var 
af  lækkerier på morgenbordet. 

Thorkild A. Kristensens fru Jane havde sand-
elig også været tidligt oppe den morgen. Hun 
mødte op med lækre hjemmelavet croissanter 
med fyld og det bekom de sultne herrer godt. 
Stor tak til Jane.

For god ordens skyld skal nævnes at lækkeri-
erne blev skyllet grundigt ned med diverse 
våde og gyldne dråber.

I selskabet manglede to gode rokammerater, 
Helge Foss-Pedersen, der døde den 13. august 
og Preben Broe, der døde den 22. oktober. De 
blev mindet med en skål i Rød Aalborg, Hel-
ges kone havde doneret 4 flasker til morgen-
roerne.

Det blev en festlig dag med livlig snak om 
blandt andet de mange gode og hårde roture 
i den forgangne sæson og de sidste holdt ud til 
sidst på eftermiddagen.

Livet går videre i Aalborg Roklub, nogle tager 
fortsat en rotur på fjorden, så lang tid der 
ikke er is på og andre bliver i land og samler 
kræfter til den nye sæson.

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

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

Garanti for kvalitet

Festlig afslutning 
på Morgenroernes 
sæson

Der var god stemning ved det veldækkede morgenbord.

Thorkild A’s hjembragte oste fra Frankrig.

Fru Janes croissanter var populære og smagte skide 
godt.

Tekst foto: Frank R. Sørensen

En ellers vellykket og munter sæsonafslut-
ning, for Aalborg Roklubs morgenroere, 
torsdag den 27. oktober, fik en lidt kedelig 
afslutning for klubbens medlem nummer 
1, Thorkild A. Kristensen. Han mistede 
nemlig sin flotte 60 års medalje, som bevis 
på at han har været med i Aalborg Roklub 
i mindst 60 år. Thorkild havde hængt sin 

Klubbens nummer 1 mangler sin 60 
års medalje !

jakke i garderoben på 1.ste sal og da han 
skulle hjem, var medaljen pist forsvundet.

Thorkild vil meget gerne have sin medalje 
tilbage. Finder du medaljen eller har fun-
det den, kan den afleveres tilbage til Aal-
borg Roklub, gerne anonymt, evt. i en 
kuvert der så kan lægges i klubbens post-
kasse.
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 83 Bo Essenbæk  3 19 0 0 3 19
 122 Poul Henrichsen  2 16 0 0 2 16
184 Thomas Bonde
  Jensen  1 16 0 0 1 16
138 Eva Povlsgaard
  Nebeling  1 11 0 0 1 11
 86 Torben Moos  1 9 0 0 1 9
 177 Drós Elisabeth
  Petersen  1 8 0 0 1 8
 209 Tobias Nielsen  1 8 0 0 1 8
 178 Lasse Esbech
  Stenstrop  1 7 0 0 1 7
 142 Jonas Lindh  1 6 0 0 1 6
145 Jesper Skovager
  Thomsen  1 5 0 0 1 5
 76 Bjørn Haman Jensen 1 3 0 0 1 3

128 medlemmer 
 har roet:

3.090

2.999 91
28.713

34.169

5.456

 165 Henrik Uhrenholdt  18 274 0 0 18 273
 72 Søren
  Borgstrøm-Hansen 22 188 2 77 24 265
 188 John Nielsen  16 250 0 0 16 250
 161 Line Thomsen  26 234 0 0      26     234 
91   Peter Jensen  21 128 1 100 22 228
 46 Peter Laubek  37 224 0 0 37 224
 133 Søren H. Hertel  13 219 0 0 13 219
 28 William Doelle  4 33 1 185 5 218
 193 Hans Fedder  24 216 0 0 24 216
 119 Troels Dalgård
  Danielsen  20 201 1 13 21 214
 15 Aage Nielsen  24 211 0 0 24 211
 13 Poul Dahl Fogh  25 209 0 0 25 209
 78 Hans Worm  35 205 0 0 35 205
 64 Jens Chr. Binder
  Jensen  22 198 0 0 22 198
 67 Vagn Thidemann  22 196 0 0 22 196
 175 Mikkel Weis
  Kallesøe  20 193 0 0 20 193
 45 Hans Futtrup  32 191 0 0 32 191
 110 Jonas Svane  22 190 0 0 22 190
 7 Per Nygaard  23 181 0 0 23 181
 77 Finn Jensen  32 179 0 0 32 179
 94 Erik Hermann  15 126 1 52 16 178
 200 Matilde Koldsø Søreid 11 125 1 52 12 177
 117 Mikkel Paetau  18 174 0 0 18 174
 52 Jørnn Winther
  Bertelsen  30 173 0 0 30 173
 151 Marie Møller
  Nielsen  17 169 0 0 17 169
 173 Lars Christian
  Nørbach  11 164 0 0 11 164
113 Keld Havndal
  Nielsen  10 108 1 51 11 159
 80 Jakob Kirkegaard  15 156 0 0 15 156
 140 Bent Knudsen  26 153 0 0 26 153
 63 Morten Holst  14 147 0 0 14 147
 49 Mikael Hermansen  14 146 0 0 14 146
 5 Hans Jensen  16 142 0 0 16 142
 114 Arne Rasmussen  23 137 0 0 23 137
 38 Ole Engen  12 136 0 0 12 136
 66 Heine Svarrer  20 123 1 12 21 135
 147 Philip Sperling  13 135 0 0 13 135
 97 Frank R. Sørensen  26 134 0 0 26 134
 87 Peter Simonsen  22 130 0 0 22 130
 141 Anders Askholm  10 121 0 0 10 121
 8 Oluf Andersen  12 115 0 0 12 115
 

53  Carl Emil
  Heidemann  17 103 1 12 18 115
 17 Bent Christensen  20 112 0 0 20 112
 73 Anders Qvistorff  17 111 0 0 17 111
 88 Erik Myrhøj  18 106 0 0 18 106
 84 Morten Tofte Koch 10 104 0 0 10 104
 47 Henning Andersen  14 90 1 12 15 102
192 Knud Knudsen  19 97 0 0 19 97
 6 Jens Fauerholdt
  Jensen  15 94 0 0 15 94
 24 Lars Henrik Topp  18 92 0 0 18 92
 74 Fritz Ploug Nielsen  19 91 0 0 19 91
 153 Björn Johnson  17 88 0 0 17 88
 118 Peter Plenge  17 88 0 0 17 88
 37 Erik Skov Nielsen  14 81 0 0 14 81
 71 Claus Aasøe
  Rasmussen  12 80 0 0 12 80
121 Esben Ravn  8 75 0 0 8 75
 89 Svend Jørgen
  Carstensen  13 72 0 0 13 72
62   Simon Lyngshede  5 72 0 0 5 72
 57 Erling Steffensen  12 72 0 0 12 72
 21 Poul Erik Trolle  14 70 0 0 14 70
167 Stine Tillebæk
  Søndergaard  8 65 0 0 8 65
 42 Leif Grønn Emerek  12 61 0 0 12 61
 206 Astrid Bartra
  Starup-Hansen  5 60 0 0 5 60
 82 Henry Kruuse  4 23 1 35 5 58
 135 Feiwel Kupferberg  12 58 0 0 12 58
 186 Carl Nielsen  6 57 0 0 6 57
156 Lasse-Emil Bang
  Nielsen  6 54 0 0 6 54
 108 Thorkild Carlsen  7 42 1 12 8 54
134 Søren Bagger
  Christensen  7 53 0 0 7 53
 51 Jørgen Erik  
  Christensen  0 0 1 52 1 52
 96 Leif Sørensen  8 50 0 0 8 50
 195 Jonathan Karlsson 3 39 0 0 3 39
 120 Jesper Quist Jensen 4 36 0 0 4 36
 107 Gorm Rasmussen 4 34 0 0 4 34
 203 Kristoffer Moos  3 34 0 0 3 34
100 Jens Bøgh Vinther 2 26 0 0 2 26
 40 Erik Busse  3 25 0 0 3 25
 65 Carl Lynge  2 12 0 0 1 12
196 Jan Bech  2 22 0 0 2 22
 172 Christian Taulbjerg Gørup
  Christiansen  4 21 0 0 4 21

  Gæster eller 
  manglende nr.  349 3.047 9 362 358 3.409
 75 Allan Pedersen  70 1.116 12 1.251 82 2.367
 160 Simon
  Nygaard-Thomsen  108 1.172 0 0 108 1.172
 155 Camilla Frølund 
  Damgaard Madsen  106 972 3 134 109 1.106
 164 Karen Frost  72 713 1 299 73 1.012
 101 Erik Margon  45 705 3 113 48 818
 132 Simon Knight  21 344 5 465 25 809
 48 Steen Christiansen  32 562 1 164 33 726
 105 Christoffer Ilsø
  Vinther   39 589 3 119 42 708
 194 Sina Brandt  67 617 2 65 69 682
 169 Jannik Mose Skov  57 641 0 0 57 641
 176 Peter Emborg  16 267 4 352 20 626
 115 Anders Thomsen  47 516 3 82 50 598
 163 Stine Elizabeth
  Winge Pearson  52 498 1 59 53 557
79  Niels Østergård  20 390 1 158 21 548
 185 Gert Poulsen  54 438 3 93 57 531
 127 Morten Nørtoft  33 491 1 32 34 523
 33 Peter Christoffersen  36 466 0 0 36 466
 22 Jens Brandt  36 466 0 0 36 466
 158 Christina Nørnberg
  Heinrichsen  29 284 3 134 32 418
 125 Henrik Jellesen  22 347 2 69 24 416
 85 Jens Würtz  34 296 3 114 37 410
 92 Kaj Erik Bondrup
  Jensen  21 135 4 263 25 398
 197 Magnus Kirkegaard
  Jensen  20 366 1 18 21 384
 3 Niels Erik Hofmann  41 372 0 0 41 372
 50 Roar Clausen  41 362 0 0 41 362
 36 John Fjelsted Larsen  30 280 3 80 33 360
 103 Peter Jessen  19 349 0 0 19 349
 191 Iben Elisabeth  
  Nørgaard  32 264 1 52 33 346
 104 Keld Kollerup Kvist  33 212 3 122 36 334
 35 Henrik A. Sørensen  25 237 2 77 28 314
 199 Lærke Kjeldgaard
  Petersen  28 261 1 52 29 313
 202 Tobias Emil Buch
  Nielsen  31 308 0 0 31 308
 168 Janne Sørensen
  Böhlers  35 306 0 0 35 306
 27 Peter Gadegård  35 304 0 0 35 304
 198 Emil Thougaard
  Petersen  17 251 2 50 19 301
 9 Bernhard Andersen  30 267 0 0 30 276
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Uni-roerne fra Aalborg blev vindere Uni-roerne fra Aalborg blev vindere 
af festen...af festen...

Fra venstre ses Stine E. W. Pearson, Camilla F. D. Mad-
sen, Jonas Svane, Iben Nørgaard, Sina Brandt, Marie 
M. Nielsen, Lasse-Emil Nielsen og Troels D. Danielsen 
(cox). Foto: Marie M. Nielsen

Tekst: Troels D. Danielsen

Lørdag d 15. oktober drog vores uniroere til 
København havn for at afslutte udendørssæ-
sonen med et brag. Der var kun gået lige 
under en uge siden roerne var taget hjem fra 
DM med et nederlag til Syddansk Univer-
sitetsroere, Odense, så missionen var klar. Tag 
revanche over Odense Universitetsroning og 
vind festen!

Universitetsroerne fra Aalborg Roklub har 
siden opstarten deltaget i det traditionsrige 
Copenhagen Harbour Race, som er en re-
gatta kun for 8+, Inriggere, og Coastal. Det 
foregår ved alle både med et lille mellemrum 
sendes afsted fra Langebro, hvor de så roer 
ned til sluseværket, vender, og roer tilbage til 
målstregen ved lange bro. Undervejs tages der 
tid på alle deltagende både, og derfor er det 
ikke kun båden der blev sendt afsted umid-
delbart før eller efter som man konkurrerer 
imod, men alle både i regattaen. I alt konkur-
reres der på en distance over 6.5 km.

Mandskabet meldte klar til kamp 06.00 hvor 
der var afgang fra klubben mod djævleøen, 
og alle dens indbyggere. Traileren var blevet 
efterladt uden forinden ved DM I Bagsværd, 
hvorfor vi ikke behøvedes vente på dennes 
ankomst. Derfor var det også kun roernes og 

Et flot udsigtsbillede af Københavns Havn hvor Copenhagen Harbour Race blev afholdt. Foto: Line Thomsen

Her ses otteren passere broen
Foto: @copenhagenloadstar

Fra venstre Camilla F. D. Madsen (1), Christina N. Heinrichsen (2), Lasse-Emil Nielsen (3), Marie M. Nielsen (4), Stine 
E. W. Pearson (5), Iben Nørgaard (6), Jonas Svane (7), Sina Brandt (8) og Troels D. Danielsen (cox). 
Foto: Line Thomsen

deres bagage der skulle fragtes til København.
De fleste af  Aalborgs deltagere ved dette 
års Copenhagen Harbour Race var erfarne 
roere som havde deltaget ved samme regatta 
tidligere. 

Mens trænerne og cox (undertegnede) gik til 
mandskabsmøde, kunne roerne derfor kon-
centrere sig om at samle båd og gøre klar til 
Race. På den måde var alle optaget af  noget, 
hvorfor de i undertegnedes optik, ikke burde 
have tid til at 
blive nervøse 
før kampstart. 
Alligevel skulle 
det vise sig 
nerverne sad 
uden på tøjet, 
da atleterne 
var klar til at 
gå om bord 
i otteren der 
skulle roes i. 
Nok særligt hos 
undertegnede 
som styrmand, 

for med hovedpine grundet efterårsforkølese, 
og viden om mere erfarne styrmænd bland 
uniroerne har styret otter ind i bøjer under et 
tidligere regatta, var der en vis nervøsitet for 
historien gentog sig.

Intet af  det frygtede skete dog, og roerne 
kæmpede til den sidste meter for at få en 90 
kg tung styrmand hen over målstregen. Des-
værre måtte vi dog også igen se os slået af  
Odense Universitetsroning. 

Det var derfor tid til plan B: VIND FESTEN!

Denne fest blev afholdt efter medaljeuddeling 
og bad i Københavns roklub hvor der var tid 
til en snak og skabe nye fællesskaber på tværs. 
Københavns Roklub var værter for en fest-

middag med ”ad libitum” Mørbradgryde og 
lav-selv is (hvilket man ikke skal sige to gange 
– og slet ikke til undertegnet som cox) hvor-
efter der blev stillet diskotek frem og danse-
gulvet blev åbnet.

På baggrund af  en veloverstået regatta, hvor 
vi desværre ikke denne gang kunne kalde 
os vindere i vores kategori, men kun (med 
høj sandsynlighed) vindere af  festen, kan vi 
derfor være stolte og glade over endnu en 
veloverstået sæson med sved, konkurrencer 
og (medalje)fester. 

Vi glæder os nu til indendørssæsonens konkur-
rencer. Vi ses på ergometret!
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Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til neden-
nævnte medlemmer:

Finn Jensen 22. november 
Allan Pedersen 29. november

Poul Dahl Fogh 30. september
Jens Chr. Binder Jensen 8. november
Keld Kollerup Kvist 20. februar

Mikael Hermansen 9. januar

Jens Jakob Hansen 13. december

Jesper Quist Jensen 16. januar

RUNDE FØDSELSDAGE

- VI SI’R TILLYKKE

80 år:

75 år:

35 år:

Preben Broe in Memoriam
Lørdag den 22. oktober 
døde vor gamle rokammerat 
farvehandler Preben Broe på     
plejehjemmet Birkebo. 
Preben blev 83 år.

Preben Broe startede som 
ungdomsroer (U 29 ) i AR i 1954. Det var 
i de gyldne år, hvor leder af  ung-domsro-
erne Ehlers kunne mønstre op til 80 unge 
roknægte. Det var dengang vi hvert år ar-
rangerede Olympiske Lege sammen med de 
unge “Harper” fra ADR på Birkelse stadion 
- dengang en ung rosvend i total nattemørke
kunne finde vej gennem Birkelse Skov fra 
ADR`s hytte “ Harpely “ til AR`s hytte “ Trø-
stens Bolig “ der lå i Rævekrat ved Ryå. Ung-

domsroerne var ligeledes aktive, når klubbens 
oriente-ringsafdeling afholdt orienteringsløb i 
Hammer Bakker, med samlet start fra roklub-
ben på cykel.

I 60 erne var Preben medlem af  klubbens leg-
endariske festudvalg sammen med Flemming 
“Diller Dal-ler” Johansen, Bent “ Benito “ 
Madsen, Thorkild Andre Kristensen, Preben 
Larsen og Erik “ Negro “ Brøndum. I 1963 fik 
Preben “Månedens Bravo” for sammen med 
daværende rochef  Verner Nørgaard at have 
udført strålende ingeniørarbejde foran klub-
huset. Farvehandleren fra Kastetvej og blom-
sterhand-leren fra Slotsgade havde fremtryllet 
et flot anlægsarbejde. 

Ved generalforsamlingen i 1964, der den-
gang blev holdt på Phønix med deltagelse 
af  100 medlem-mer, blev Preben valgt som 
sekretær. Storebror Torben var i samme pe-
riode langturschef. Det var i i Kaj “Rap” 
Munks regeringstid som formand. Samme 
år udførte Preben og Thorkild A. Kristensen 
under Nitte`s ledelse en splinterny veranda og 
fornem trappe til Trøstens Bolig.
 
Som voksenroer var Preben inkarneret lang-
tursroer. Utallige er de skrøner, der i Prebens 
tid opstod omkring langturene til hytten. 
Blandt de legendariske langtursroere fra den-
gang var Peter den Store, Halvflasken, Mar-
tæng, Nitte, Risgaard, Korte Emil, Negro, 
Nigger, Storebro, William, Tex, Fantomet, 
Skolelæreren, Prins Erik, Diller Daller, Be-
nito, Thorkild og mange flere. 

I sæsonen roedes næsten hver weekend til 
Trøstens Bolig i Ryå. Det forlød, at lang-
tursroerne holdt liv i Stæren – som købmand 
Stærmose i Birkelse blev kaldt blandt roerne. 
Udenfor rosæsonen tog rosvendene privat-
banen. De fik lov at opholde sig i post- og 
pakkevognen, hvor der fyredes med tørv i 
kakkelovnen i togvognen. Det hændte i vin-
tertiden, at der efterfølgende var en duft af  
tørverøg i hytten.

Prebens erhvervskarriere startede ved Frank 
Larsens farvehandel på Kastetvej og i de sid-
ste mange år var Preben indehaver af  Broe`s 
Farvehandel på Boulevarden nær Banegård-
spladsen. I en menneskeal-der var Preben tro-
fast annoncør i klubbens medlemsblad. Der 
blev i årenes løb rakt adskillige liter Hempels 
nr, 10 skibslak over disken til klubben, når 
flåden fik den årlige kølhaling.
 
Efter Preben lukkede farvehandlen på Boule-
varden begyndte han igen som aktiv roer hos 
“Formiddags-roerne”, hvor storebror Torben 
var aktiv. Preben blev også indvalgt i GAR`s 
bestyrelse. Desværre betød et svigtende hel-
bred, at Preben i de senere år ikke kom på 
fjorden. Han kunne dog følge rokammera-
ternes færden på fjorden fra sit nye domicil 
lige øst for Limfjordsbroen.

Mange af  vi gamle rosvende erindrer konkur-
rencen mellem Broe Klanen og Nygaard 

Klanen, der hver havde tre aktive medlem-
mer i klubben. Der var simpelthen mødepligt 
for samtlige klanmedlemmer ved klubbens 
arrangementer. Med Prebens bortgang mist-
ede vi den sidste fra Broe Klanen.
 
 
Med Prebens død har klubben mistet en af  
de sidste gamle langtursroere, der startede i 
klubben un-der Chr. Kringeling Springborgs 
formandskab og gennem næsten 70 år har 
været trofast overfor sin gamle klub.

Preben hørte til den kreds af  ægte AR roere, 
der ikke melder sig ud af  klubben, men dør 
ud !
 
Æret være Prebens minde
 
På vegne af  gamle rokammerater

Thorkild A. Kristensen / Peter Laubek

Bestyrelsen næsten intakt efter en nat langt fra hjemmet og uden øl (næsten). Siddende forrest fra venstre Knud 
Høgh, Preben Broe, Poul Robert Nielsen, Kaj Munk, Verner Nørgaard. Stående fra ven-stre Matin Olsen, Torben 
Broe, Thorkild Andre Kristensen, Peter Laubek. Foto: Hans Worm

70 år:

30 år:
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flere af  klubbens letvægtshold først i 70’erne 
og frem. Efter kaproningen blev der også tid 
til at dyrke langture blandt andet til Oslo 
Drammen. Senere var der mange, der nød 
godt af  Roar`s store viden som træner.

Vi kender alle Roar og hans små gøremål, 
som gør, at klubben hænger sammen. Der 
bliver tømt affaldsposer, køleskabet tømt for 
gammel mælk, ordnet lys l sauna m.m. Listen 
er lang. Det er ikke uden grund at Roar har 
fået en båd opkaldt efter sig.

Roar er i dag en fast del af  Veteranotteren og 
deltager selvfølgelig også i disse aktiviteter.

Vi ønsker alle Roar et stort tillykke med de 
75 år!

VeteranOtteren.

en ny lækker kæreste, han var rendt ind i. En 
aften kom han så sent hjem til Karen Mar-
grethe, at det kostede et par nye dyre støvler. 
De to flyttede sammen i Suensonsgade, blev 
gift og senere købte de Poul’s barndomshjem 
i Lindholm. Her har de hygget sig sammen 
om alt lige fra hønsehold,  (hvor Karen Mar-
grethe måtte hugge hovedet af  hønsene, når 
de blev for gamle), til havebrug og mange 
flotte solnedgange i ”baghaven” med lækker 
udsigt til fjorden og en kølig pilsner. Denne 
udsigt bliver nu ødelagt af  nye moderne bol-
iger. Nej, intet er som i gamle dage.

Med tiden blev fritidsinteresserne udbyg-

Roar Clausen 75 år

Aalborg Roklub har altid haft 
en stor plads i hjertet hos Roar. 
Roar var en dygtig kaproer på 

Poul Fogh 75 år

Der er løbet ”meget vand i 
åen”, siden Poul, om fredagen, 
hang i Helbaren og pralede af  Jens Chr. Binder 

Jensen 75 år

I rækken af  75 års fødselsdage 
på Veteranotter holdet er det 
den 8. november 2022 blevet 

Jens Chr.’s tur. Han startede sin ro karriere i 
Horsens Roklub, og han kom efter endt ud-
dannelse til Aalborg i 1973. Her blev kapro-
ningen fortsat med blandt andet Poul Hen-
richsen som makker i dobbeltsculler i flere 
sæsoner. 

Det lykkedes for øvrigt bladets redaktion sid-
ste år, at få Jens Chr. til at skrive et flot indlæg 
om hans gamle romakker i anledningen af  

Som løjtnant med egen sabel hed han med 
vanlig militær præcision F.O.C.Jensen. Finn 
Otto Christian Jensen, opkalde efter to bed-
stefædre, den ene svensk. Finns mor var sven-
sk, og hans tre piger har spredt sig til Norge, 
Sønderjylland og Italien. Det betyder mange 
rejser.

At Finn er lang, er uomtvisteligt, men han er 
også langmodig, hvilket uden tvivl har haft 
betydning i hele hans tilværelse. Han voksede 
op i Vestbyen med let adgang til Limfjorden, 
og allerede som teenager (det udtryk fandtes 
ikke dengang) blev han ejer af  en motorbåd 
af  den i VB kendte type: En gammel redning-
sjolle med påbygget kahyt og Ford T-motor 
med bakgear. Siden blev han medlem af  Aal-
borg Roklub.

Som nybagt ingeniør gik Finn ind i olie-
branchen, BP og Texaco, for at ende som 
salgsdirektør i KEW, hvor han i princippet 
fortsatte i resten af  arbejdslivet. KEW frem-
stillede højtryksrensere og voksede med nye 
skiftende ejere; Finn fulgte med! I skiftende 
firmaer fortsatte han ufortrødent og endte 
med Nilfisk! Han øgede omsætningen, et vel-
kendt mantra i det private erhvervsliv. 

I det private liv levede Finn en årrække en 
paralleltilværelse som landmand på Ris-
gård som erhvervsdrivende sammen med en 
ven og kollega. I det private erhvervsliv (det 
udtryk kan han godt lide) går handelen ofte 
lettere via sponsorgaver, og der kunne falde 
pumper, højtryksrensere og støvsugere af  til 
interessegrupperne. Sidst en Nilfisk-støvsuger 
til Aalborg Roklub.

Det skete i forbindelse med Finns tilbage-
venden til Aalborg Roklub, da det stressende 
arbejdsliv lakkede mod enden. Siden har han 
igen gjort karriere i moden alder, da hans 
optagelse i Team Torsdag åbnede nye mu-
ligheder. Han har herigennem tjent Aalborg 
Roklub og styrket sin fysik gennem roning på 
vand, i bassin og på maskine. Her viser der sig 
en ny side af  erhvervsmanden, som måske har 
været upåagtet i privatlivet: Finn er et konkur-
rencemenneske! Han ligger helst i spidsen! En 
egenskab, der sikkert har gavnet firmaet. Men 
der er gået en kaproer tabt i ham, da han i 
sin tid sluttede sig til Flemming ”Dillerdaller” 
Johansen og kastede sig over langtursroning.

Handelstalentet fornægter sig ikke. Finn 
er igen gået ind i oliebranchen! Ringen er 
sluttet, olien flyder igen. Da Finn fik en ital-
iensk svigersøn, som blandt andet producerer 
olivenolie af  uhørt kvalitet, måtte han i gang 
igen, nu som olieimportør. Det startede som 
vennegaver, og over vennetjenester blev det 
nødvendigt at importere 2 paller olie i dunke, 
så han kunne tilgodese efterspørgslen.

Set tilbage på et langt liv dukker der ved 

Finn Jensen 80 år

Så skulle Finn Jensen, ”Lange 
Finn” blandt venner kaldet, 
da også runde de fire snese år. 

get med bl.a. kap- og feriesejlads i egen båd, 
lidt hyggegolf, ( der dog nu er droppet sidst 
på sommeren ),og kajakroning sammen med 
Karen Margrethe ( KM ). I kajakklubben 
er Poul og KM om muligt endnu mere en-
gageret i klubben og dens drift, end hos AR. 

Parret nyder også at tage i svømmehal, og 
som altid tager Poul cyklen til træning. Det 
gør, at den efterhånden ældede krop holdes i 
topform. Udover vand har parret også sat fød-
derne på fast grund. Det er blevet til adskillige 
bilture rundt i landet og besøg i sommerhuse 
ved øde strande. Tillige har de fornøjet sig 
med skiture og vandreture i diverse alper. 

Nu hygger Poul sig som fast mand på Veter-
anotteren, hvor vi andre nyder godt af  Pouls 
gode og underfundige humør. Ligeledes er 
Poul ofte med, når vi arbejder på at holde den 
gamle klub i orden sammen med husforval-
teren.

Mandskabet på Veteranotteren ser frem til 
mange fornøjelige roture i Poul’s selskab.

Til lykke med dagen.

Dine rokammerater

Poul’s 70 års fødselsdag. Det var Poul meget 
glad for, dog med den kommentar at det var 
flere år siden at han blev 70 år!.

Jens prioriterer fysisk aktivitet højt. Så ud over 
roning dyrker han også badminton i hjem-
byen Gistrup. Og han har taget sin tørn som 
formand for badminton afdelingen af  Gist-
rup Idrætsforening. Løbeture i omegnen står 
også stadig på programmet.

Titlen som Veteranholdets mest berejste for-
svarer Jens Chr. stadig. Senest med en tur til 
Portugal. Og når vinteren kommer vil han 
tage på den årlige skitur, hvor såvel langrend 
som slalom bliver dyrket, de senere år sam-
men med børn og børnebørn.

Vi satser på mange gode roture og stunder 
frem over. Stort til lykke.

Ønskes af  rokammeraterne. 
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nærmere eftertanke ord og egenskaber op, 
som man i dagligdagen ikke tænker nøje over.

Ved siden af  Finns langmodighed, venlige 
væsen og hjælpsomhed findes der også ved-
holdenhed, en dyd ved al undervisning. 

Han har gentaget den lærdom så ofte, at det 
er prentet ind i bevidstheden: ” Der er noget, 
der hedder forebyggende vedligeholdelse”!

mange år, slår et enkelt navn tydeligt frem - 
nemlig den 80-årige fødselar Allan Pedersen. 

Pladsen som klubbens mest roende kommer 
ikke af  sig selv. Når klubbens stander hejses, 
vil man ofte kunne møde Allan ude på van-
det. Dette er enten på aftenens åbne hold, 
weekendture eller rundt om i landet, hvor han 
er ude og besøge andre klubber.

Al denne ro-aktivitet har givet Allan en enorm 
erfaring og viden, som han gerne deler ud af. 
Allan hjælper gerne til på Roskolen og med 
frigivelse og integrering af  nye i klubben. 

Allan har også tit været med til at uddanne 
nye kort- og langtursstyrmænd. I sine 15 års 
medlemsperiode har Allan sat et kæmpe præg 
på klubben. I sit virke som materialeforvalter 
har klubben nydt godt af  at Allans hænder 
er skruet rigtigt på, da der bliver repareret 
både og materiel i øvrigt. I bestyrelsen har 
Allan også sat sit præg igennem sin post som 
kasserer, hvor han har et skarpt øje i forhold 
til klubbens finanser.

Det er ikke kun i klubregi, at Allan er aktiv. Al-
lan er også aktiv i Nordjysk Ronetværk, hvor 
han ofte repræsenterer Aalborg Roklub både 
på land og til vands. Samtidig er han også 
kasserer for Fur Hytten. Men Allans iver stop-
per ikke her. I DFfR har Allan sammen med 
sin bedre halvdel Lise i mange år stået for at 
arrangere en årlig sommerlangtur for DFfRs 
medlemer rundt om i hele landet. Sammen 
står de også for DFfRs udstationerede både.   
Herfra et stort tillykke med de 80 år. 
På vegne af  rokammerater

Morten Nørtoft & Christoffer Ilsø Vinther 

Allan Pedersen 80 år

Når man kigger på førstep-
ladsen på Aalborg Roklubs 
kilometer-statistik i de seneste 

Fotoshoot fra Team Torsdags ihærdige 
arbejde med signal- og flagmast

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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FÅ DIT BUDSKAB 
UD OVER RAMPEN!
Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med 
at flytte sig,  så I bliver set, forstået og husket. 
Vi brænder for at skabe  re  sul tater, der udvikler 
din forretning og skaber vækst.

Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S  ·  Lyngvej 3  ·  9000 Aalborg  ·  Tlf.: +45 96 35 77 77

Vi er specialister i kæbekirurgi med fokus på især implantater, 
rodspidsoperationer og fjernelse af vanskelige visdomstænder.

Vi råder over 3D skanner til udvidet diagnostik før operation eller 
ved udredning af smerter i kæben/kæbeled.

www.specialtandlaegernebudolfi.dk
Vesterbro 54, 2. sal . Aalborg / Telefon 73 70 76 96

	 n	Kirurgi med empati
	 n	Vi tilbyder også operationer i fuld narkose
	 n	Akut tider og kort ventetid

SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS

Klinik for implantater og kæbekirurgi

Langdistancekaproning vender (måske) tilbage til 
Aalborg i 2023
Da der i 2022 blev afholdt DM i Aalborg var 
langdistancekaproning (LDKR) en af  disci-
plinerne indenfor ro-programmet. Der blev 
også afholdt otterløb (mens coastal-løbet blev 
aflyst).

Tilmeldingerne lod imidlertid vente på sig – 
og ADR kunne tage sejren – uden modstand.

Fundamentet for langdistancekaproning er 
inriggerroning og træning i samme – med 
samme entusiasme som kaproning i outrig-
get materiel. Kaproning i inriggere er typisk 
10 eller 25 km, men det kan også være kort-
ere distancer og sprint. Det er ganske spænd-
ende at iagttage, hvordan roerne har forfinet 
teknikken med eksempelvis at bytte plads i 
båden. Det skal gå ganske stærkt for ikke at 
tabe tid.

Disciplinen har været dyrket i Danmark i 
mange år – men anvendelse af  inriggere i 
rosporten har langsomt men sikkert vendt 
stævnen mod motionsroning og/eller lang-
tursroning.

Meeen – det er altså forbundet med god træn-
ing og sublime oplevelser at træne til og del-
tage i LDKR. En inrigger kan jo roes mange 
steder og er ikke begrænset til gode bane-
forhold. I DFfR-regi arbejdes på at præsen-
tere en samlet regattaoversigt – evt. som en 
video eller et optaget webinar. Denne udarbe-
jdes i starten af  det nye år.

DM skal afholdes i Aalborg igen i uge 25 i 
2023 (24.-25. juni), og forberedelserne hertil 
er så småt i gang. Sekretariatet i DFfR er posi-
tivt stemt for, at der gennemføres løb i coastal, 
universitets 8’er og inrigger i forbindelse med 
DM-ugen i Aalborg. 

DM-ugen udgør en fantastisk mulighed for at 
vise inriggerroning frem. 

Summa summarum. Måtte der være roere i 
Aalborg Roklub, der kunne være interesseret i 
DM 2023 LDKR – så kontakt et bestyrelses-
medlem.
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     ... at på trods af, at det er en kold tid vi lever 
i, så er der lyspunkter forude. Her kommer et 
”øjebliks-billede” af  vores nye 4 årers inrigger 
som ankommer i 2023 :-)

    ... at vi er blevet kontaktet af  færøske rokam-
merater, der gerne vil afholde en træningslejr 
for 30-50 roere i Aalborg i 2023 !

     ... at UNIafdelingen er sat på opgaven

     ... at det populære tilbud med to 
udstatioerede både i Dalsland, Sverige, 
vender tilbage i 2023.

    ... at de to både udlejes fra uge 23 til og 
med uge 33 på ugebasis – fra søndag morgen 
til lørdag aften, og prisen er den samme som i 
2022: kr. 1.200 pr. båd pr. uge.

     ... at PostNord brillerer !!! Desværre på 
den gale måde. Vi afleverer jo robladet på 
det lokale ”posthus” ved Kvickly Vestbyen 
– straks efter udgivelsen. PostNord har nu 2 

EFTERLYSNING
Den tidligere husforvalter anskaffede en sort 

værktøjstaske, som han fyldte med værktøj for 
flere tusinde kroner. Hvem kan fortælle mig, hvad 

der er blevet af den ?

Hvis der er en der har lånt den med hjem, vil jeg 
gerne have den tilbage. Der er frit lejde.

Allan Pedersen

     ... at Allan Pedersen slutter sæsonen på 
toppen med 2.367 kilometer på Motionstur-
neringen? 

Aalborg Roklub

Kilometer 33.676
Gæste-km 3.409
Kilometer ialt 30.267
Antal roere 128
Gennemsnit 236,46

BREAKING NEWS !
gange i træk returneret bladet til trykkeriet !!! 
Frem og tilbage er lige langt.

     ... at PostNord nu har fået et vink med en 
–    nej ikke en vognstang – men en åre !!!

     ... at datoen til motionsstævnet Venø 
Rundt bliver lørdag d. 10. juni 2023. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen!

En Aalborg Roklub tradition 
gennem utallige år er kommet 
i fare !!!

Hvert år den 24. december 
kl. 14.00 afholdes julebadning 
– hvor vi ønsker hinanden en 
rigtig glædelig jul.

Et rigtigt omdrejningspunkt for 
traditionen er saunaen. Grun-
det den famøse energikrise er 
saunaen jo blevet afbrudt.

MEN… NU har en nisse fra 
julemandens værksted for-
barmet sig over os – og har 
proklammeret, at saunaen den 
24. december vil være varm og 
dejlig. Regningen for elforbruget 
klarer han !!!

Summa summarum – der vil 
også i 2022 blive skabt jule-
stemning med afholdelse af den 
helt rigtige julebadning.

Så er DFfRs oplevelsesture i 
2023  blevet offentliggjort

Danmark Dejligst… denne gang 
på Fyn
Tur 1: Fra torsdag den 15. juni sidst på 
eftermiddagen til mandag formiddag den 
19. juni
Tur 2: Fra mandag den 19. juni sidst på 
eftermiddagen til fredag formiddag den 
23. juni

Brug sommeren i Karlskrona
Tur 1: Fra fredag aften den 7. juli til 
tirsdag den 11. juli (kl. 14.00), 3½ rodage
Tur 2: Fra tirsdag den 11. juli sidst på 
eftermiddagen til søndag den 15. juli 
(middag), 4 hele rodage

Turbeskrivelserne kan læses på følgende 
link :

https://roning.dk/nyheder/kom-med-
paa-ferielangtur-i-2023/

eller på opslag på opslagstavlen.

Det er også muligt at lave en gør-det-selv 
tur til Dalsland i maj og august.

Allan



B

	 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.

Kom til Jule JAZZ tirsdag 6. december kl. 19.30

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826


