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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th.        21 66 72 62/40 40 45 23
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstform. (kasserer): 
 Henning Andersen  Solhøjsvej 39           98141215
   9210 Aalborg SØ            Okonomichef@AalborgRoklub.dk

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

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

HR-chef:    
 Reno Bitsch Steinke Brohusgade 2A, 2, -16       22 44 07 80
    9000 Aalborg           Reno@AalborgRoklub.dk

Logistikchef:   
 Jørgen Sørensen  Flintevej 33           98185893           
   9000 Aalborg           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Lars Pilegård Larsen Ledavej 81           9814 6881
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              Se logistikchef
    

Motionsroning: 
 Steen Christiansen             Se Næstformand 

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

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Michael Richter  Skelagervej 155 st.tv        98181351 
   9000 Aalborg 
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
 Anders Josefsen  Helgolandsgade 66 3th           
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98460208
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Ja, så er vi blevet et år ældre – ikke fordi 
det kan ses – det er altså roklubben 
jeg mener. Fødselsdagsfrokosten blev 
fejret på behørig vis, med morgenmad 
og en tur på fjorden for de friske, 
herefter var det tid til selve frokosten. 

Et mindre, men pænt selskab, havde 
valgt at deltage i årets frokost – jeg 
håber, at det er fordi de fraværende, 
lader op til næste års brag af en 
fødselsdag, 120 år.

Traditionerne tro er frokosten 
tidspunktet, hvor AR hædrer de 
medlemmer som har gjort sig fortjent. 
Her skal kun nævnes Schølle-pokalen, 
som i år tilfaldt Anders Josefsen, 
begrundelsen herfor er som følger.

Anders Josefsen er en person, der med 
sit Engagement i det daglige arbejde i 
AR udviser stor entusiasme, han er 
altid villig til at yde en indsat, hvis der 
er behov. Han er en god kammerat, 
en aktiv roer, der gerne hjælper de 
”mindre erfarne”. I øvrigt er han lige 
blevet gift, hvorfor han får brug for al 

den støtte han kan få. Tillykke med 
Schølle-pokalen, men også tillykke 
med brylluppet.

Et tilbageblik på den tid af sæsonen, 
som er forløbet viser at vi for 
nuværende har roet ca. ligeså meget 
som sidste år. Så på denne front er det 
status quo. 

I det øvrige ”arbejde” synes jeg, at vi er 
kommet et langt stykke. Bestyrelsen 
har fundet sine ”ben”,
Vi ser fremad – hvad kan vi gøre bedre, 
hvad fungerer, hvad skal justeres og 
hvad skal eventuelt ”skrottes”.

Som jeg nævnte i mit første 
”Formanden har ordet” har vi ikke 
en egentlig programerklæring for 
indeværende år – udover at vi skal 
have en velfungerende klub. Dette mål 
mener jeg vi har nået.
Vi har fastholdt aktivitetsniveauet, vi 
har udviklet os på nogle områder, vi 
har haft en succesfuld indslusning af 
nye medlemmer, som har betydet at 
vi til trods for en kraftig oprydning i 
medlemsbasen, er på status quo.

Jeg og resten af bestyrelsen er til 
enhver tid åben for ideer, der kan gøre 
Aalborg Roklub til en endnu bedre 
klub.
Derfor en lille efterlysning, hvad vi 
mangler for nuværende er nogle aktive 
medlemmer, som kan og vil påtage sig 
en opgave der hedder: Juniorroning.
Det vil selvfølgelig være fuld opbakning 
fra bestyrelsens side, men vi kan ikke 
løfte opgaven alene.
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AKTIVITETSKALENDER

Oktober:
Lørdag d.29 Standerstrygning

Mandag d.31 Slingersen tages op for vinteren

OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben.
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EMNE: Speedbåde 
Af Jesper Poulsen Winther

Vi har gennem den snart overståede 
sæson oplevet at speedbåde 
IKKE udviser respekt for robåde 
og andre trafikanter på fjorden.

Den eneste alvorlige ulykke som 
indtil nu har fundet sted, var da 
en speedbåd ”overså” en bropille.
Heldigvis kom ingen uskyldige til 
skade – kun passagerne og føreren.

Den ulykke og den vi oplevede sidste 
år, hvor Terp blev sejlet ned, samt 
en daglig irritation over hækbølger 
og anden ”chikane” fra en lille del af 
speedbådsfolket, har ført til, at de tre 
roklubber sammen med sejlklubberne 
og kajakklubben rettede henvendelse 
til havnen og politiet for at få løst 
problemet.

Der skete åbenbart et kommunikations 
-brist et sted i systemet, hvorfor sagen 
endnu ikke er kommet videre. 
Efter yderligere kontakt til politiet er vi 
nu blevet lovet at der vil ske noget.

En forventet tidshorisont er, at der 
vil blive fastlagt regler for færdsel på 
fjorden i løbet af efteråret, således at vi 
kan indlede sæsonen 2006 med klare 
regler for færdselen.

Jeg ved godt at regler ikke hindrer folk 
i at opføre sig tåbeligt eller overtræde 
dem, men det er et vigtigt signal at 
sende til alle brugere af fjorden at 
der er nogle ”spilleregler” som skal 
overholdes.

Samtidig tror og håber jeg også at 
politiet vil gøre, hvad de kan for at 
håndhæve reglerne – når de kommer.

Derfor kan jeg kun endnu engang 
opfordre Jer alle – PAS PÅ JER SELV, 
når I er på fjorden.
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EMNE: Otter grandprix i Bagsværd
Af Jens Olav Dahlgaard

Årets 2. afdeling af 8GP løb af stabelen 
den 21. august på Bagsværd Sø. Da 
vi skulle køre så langt, syntes Morten 
og Flemming, at det var synd for os, 
hvis vi kun skulle have lov at ro to 
sølle starter hver, så vi tog af sted 
allerede lørdag formiddag, så der 
blev mulighed for en træning både 
lørdag eftermiddag/aften og søndag 
formiddag. Formanden fik som vanligt 
lov at køre med bådene, så han var 
tidligt oppe lørdag. Af en eller anden 
grund var der ikke mange, der var 
vilde efter at få lov at køre med ham. 
Vi andre blev bragt sikkert og hurtigt 
frem og kunne begynde at opstille en 
lejr, der må have fået udenforstående 
til at tro, at vi var mindst to hold af 
sted. Efter at have brudt sit hoved 
længe med det, lykkedes det Jacob at 
nå frem til, at vi havde teltpladser til 
22 mand. Så det er ganske bekvemt at 
være kaproer anno 2005. 

Hele weekenden bød på varme, sol og 
næsten ingen vind, og under sådanne 
forhold, skal jeg da love for, at vandet 
er fladt i Bagsværd. Så det var en stor 
fornøjelse for hele holdet, da vi tog 
første træningstur på vandet. For mit 
vedkommende var det første gang, jeg 
roede på “rigtig” bane, og 6 km føltes 
pludselig som det halve. Man syntes, 
at bedst som man var kommet i gang, 
var banen pludselig slut. 
Træningen var da også alt for hurtigt 
overstået, og vi kørte nu en tur på 
‘Bakken’ for at finde et sted at spise. 
Heldigvis, vil undertegnede mene, 
fandt vi et sted med ta’selv-bord, hvor 
alle vist blev mætte. Bagefter gik vi 

en tur rundt på ‘Bakken’ og Anders 
J lovede os alle, at han nok skulle 
have slået Bakken-rekorden i “banke-
klokken-op-at-ringe”, hvis altså ikke 
han skulle have roet dagen efter. 
Ærgerligt for både ham og ‘Bakken’. 
Næste morgen viste Morten sit sande 
værd, da han stod op, før nogen anden 
havde fået den tanke, og hentede 
morgenbrød til os alle. Vi nåede at 
træne 6 km i de små både også, inden 
det gik løs i den virkelige konkurrence. 
Inden dagens konkurrencer var 
stillingen i 3.division den, at AR lå på 
en 4. plads med 40 point, men der var 
kun to point til DSR på 3. pladsen og 4 
til ARA på 1. pladsen, så meget kunne 
ske. Det skulle blive spændende at se 
om, vi ville have fordel af at have været 
ude og prøve materialet af lige inden 
regattaen og måske kunne snuppe 
nogle point på de foranliggende. 

I Viborg havde Nordschleswig kun 
stillet op i to starter, men de var denne 
gang med i alle, så konkurrencen 
kunne ventes at blive noget hårdere.
Otteren var første start, og den gik 
desværre ikke så godt. Fornemmelsen 
af at kilometerne på Bagsværd Sø føltes 
som det halve var væk, og de 1000 m 
var nøjagtig lige så lange, som de 
plejer at være Ud af fem både blev det 
blot til en 4. plads, da vi kun formåede 
at slå DSR. Herefter blev det til endnu 
to 4. pladser i 4+ og for Anders i 
singlesculler, men Jens og Peter i 
dobbeltsculleren og Jacob i den anden 
singlesculler opnåede 2. pladser, så 
dagens resultat var 39 point. Godt nok 
et mindre end i Viborg, men alligevel 
6 flere end DSR præsterede, så vi nu 
ligger komfortabelt på 3. pladsen 4 
point foran netop dem inden sidste og 
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afgørende regatta i Århus.

Der var derfor en god stemning, da 
vi pakkede både og telte sammen 
for at tage turen hjemover. For 
mit vedkommende efter for første 
gang at have haft oplevelsen af at 
se banetovene gå i et i horisonten. 
Derudover har et enigt otterhold 
fremstillet et forslag om, at Aalborg får 
sin egen Bagsværd Sø.

EMNE: Livø
Af John Fjelsted Larsen

Søndag den 14. august have Løgstør 
Roklub sammen med ADR inviteret 
klubberne fra Nordjysk Kreds til 
fællestur til Livø – med mulighed for 
sæler på Livø Tap og egen madpakke. 
Efter den fælles morgenmad i Løgstør 
Roklub skulle vi ro til Livø og så retur 
igen til eftermiddagskaffen. Det lød 
overkommeligt, og Jens-Peder Vium, 

Henrik Sørensen og undertegnede 
blev enige om at planlægge en fælles 
madpakke. Det skulle så vise sig, at 
det ikke var det eneste, der skulle 
planlægges.

Turen blev et tilløbsstykke med knap 
50 deltagere fra mange forskellige 
klubber – blandt dem jeg husker  
kan nævnes Hadsund, Hals, Nibe, 
Struer, Skive, Thisted samt ADR og 
AR, så det skulle hurtigt vise sig, at 
der selvfølgelig ikke var både nok i 
Løgstør. Fra hhv. Aalborg og Nibe blev 
der fragtet ikke mindre end 8 både til 
Løgstør.  Fra AR deltog Langer og Ib 
Stetter.

Da ADRs trailer kan tage 4 både, var 
der også brug for vores trailer, og efter 
kyndig vejledning fra næstformanden 
lykkedes det at få bygget den om 
til inriggere. De 2 første etager gik 
udmærket, men da den sidste båd 
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skulle op på 3. måtte vi konstatere, 
at de fremmødte arme ikke var lange 
nok, og Kanolle måtte blive hjemme.  
Nibe havde en båd og en trailer, men 
ingen bil til at trække den. Nå, vi 
skulle jo den vej forbi alligevel, så det 
lykkedes til sidst.

For de der ikke har været i Løgstør 
Roklub kan jeg oplyse, at der ikke 
er megen plads mellem klubhuset og 
kanalen, slet ikke når 3 bådtrailere og 
50 roere skal være der samtidig– men 
efter morgenkaffen og en del (til tider 
højrøstet) snak kom alle både i vandet 
og turen gik til Livø over en spejlblank 

Limfjord - Det var ikke så ringe 
endda! 
Vi var en overgang nervøse for at 
en enkelt båd havde sat kurs mod 
Thisted, men de øvrige fulgte pænt 
kysten ned mod Rønbjerg – og derfra til 
havnen på Livø, hvor der var landgang 
på stranden syd for færgelejet.

Her gik det så helt galt med 
planlægningen. Da de andre var 
klar til at gå på vandet igen efter de 
medbragte klemmer, ja da var vi jo 
dårligt nok færdige med 2. omgang 
sild. Vi holdt fanen højt hele vejen 
gennem Jens-Peders hjemmelavede 
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krydderfedt og frikadeller (med 
rødbeder), men osten og kaffen blev 
lidt forjaget.

Så gik turen ned langs Livø Tap i håb 
om at se nogle flere sæler, men det 
viste sig gang på gang at de mørke 
pletter i horisonten blot var skarv 
– derfor vendte vi kajakken (undskyld 
udtrykket) mod Rønbjerg igen og tog 
den langs kysten tilbage til Løgstør, 
hvor kaffen og kagen ventede. 

2 – 3 timer senere var de sidste både 
læsset af og rengjort hjemme i Aalborg, 
og efter min bedste overbevisning kom 
alle gjorde og stropper med hjem igen 
– ellers havde vi nok hørt om det ;-))
Det forlyder i øvrigt, at Vestre 
Bådelaug også serverer stegt flæsk 
søndag aften.

Alt i alt blev det til en rotur på 34 km 
– og det var jo ikke den ringeste måde 
at bruge en sommersøndag på , så til 
slut en stor tak til arrangørerne, der 
vist udelukkende kom fra ADR,  for et 
godt initiativ. 

EMNE: GAR`s fødselsdagsfest
Af Peter Laubek

Det blev en rigtig hyggelig aften. 40 
festklædte deltagere var mødt op i 
klubben for at fejre de 70 år. 
Bestyrelsen havde ved krisemøde 
foretaget nogle praktiske ændringer, 
der blandt andet betød at festen blev 
afholdt på 1. sal. Det viste sig at være 
en god beslutning.
Vi blev modtaget af de to kønne 
servetricer Line Nygaard - Pedersen 
og Rose Bundgaard Laursen, der 
serverede velkomstdrinks garneret 

med skovhindbær og stemningen var 
slået an.
Formanden Michael Richter bød 
forsamlingen velkommen og ridsede 
ganske kort GAR`s historie op - i det 
omfang det var muligt at finde ro til 
sligt - som altid når der er GAR folk 
forsamlet - er det nødvendigt med 
jævne mellemrum at kalde til orden.
Der havde verseret rygter om, at 
der i stedet for ægte vildsvin ville 
blive serveret erstatning i form af “ 
Ophidset Tamsvin “, men disse rygter 
blev manet i jorden af Mesterkokken 
fra Rold, der påstod, at han i lige 
linie var efterkommer af røverne fra 
Rold, hvis aner han førte tilbage til 
1300 tallet under den 1. Margrethe. 
Han kunne også fortælle, at vi fik 
ikke dansk vildsvin, da de ofte var 
skudt til plukfisk, men vi fik vildsvin 
fra Australien, der var nedlagt på 
ægte vildmarksmaner - indfanget af 
specielle vildsvinehunde og aflivet af 
jægeren ikke med krudt og kugler men 
med stor jagtkniv. 
Vi må nok sige at de opskruede 
forventninger til svinet blev opfyldt. 
Som en ekstra oplevelse lavede kokken 
den ene af roldrøverne  Bette Fanden`s 
livret. Det blev en gastronomisk 
oplevelse af de store at sætte tænderne 
i det velsmagende vildsvinekød, der 
blev serveret med flødekartofler og 
meget andet godt tilbehør. 
Efter hovedmåltidet fik AR`s formand 
Jesper P. Winther ordet, hvor han 
lykønskede GAR og kunne meddele at 
roklubbens bestyrelse havde besluttet 
at forære GAR en fødselsdagsgave i 
form af betalingen af 50 %  af udgifterne 
til et genoptryk af roklubbens 
sangbog. Det var vanskeligt at vurdere 
GAR formandens begejstring for gaven 
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- han lovede dog at tage den med til 
GAR`s bestyrelse til prøvelse. Efter de 
traditionelle hurraråb - gik man over 
til kaffen og  stemningen blev lidt mere 
løssluppen. Blandt andet kunne GAR 
- formanden over for forsamlingen 
meddele og begrunde hvorfor 
bestyrelsen degraderede foreningens 
nyudnævnte informationschef til  
medarbejder. Medarbejderen fik 
umiddelbart efter lov til delvis at 
rehabilisere sig selv ved at redegøre for 
et gammelt interview med en af GAR`s 
stiftere Moosdorf. Denne præstation 
medførte et avancement til informativ 
assistent.
Herefter fyldtes lokale af den ene 
lækre traditionelle jazzmelodi efter 
den anden. New Orleans Musik 
Kvartet gav den hele armen. Hoppe 
- eller Skolelærerjazz kald det hvad I 
vil - der var fyldt op på dansegulvet 
lige midnat - hvor man klappede sig til 
ekstranumre. Det var ganske tydeligt 
at kvartetten havde stor succes - 
enkelte af ADR`s yndigheder flirtede 
med de charmerende musikere som de 
kendte fra de månedlige jazz - lørdage 
på Slotskroen.
Aftenen sluttede med - som formanden 
udtrykte det - sådan et bord hvor man 
betjener sig selv. Altså natmad i form 
af spegepølse, skinke og ost. 
Alt i alt en rigtig god aften, der svingede 
fra start til slut - måske forsømte vi at 
bruge de uddelte klubsangbøger - men 
der skete så meget - at ingen åbenbart 
mente, der var behov for hverken 
klubsang, eller Blæsten går frisk over 
Limfjordens vande.
Tak til bestyrelsen for en fin aften.

EMNE: Fødselsdagsfrokosten 
Af Peter Laubek

En talrig skare var mødt op til årets 
fødselsdagsfrokost, der blev indledt 
med båddåb, hvor et af klubbens 
mangeårige medlemmer Hans 
Nygaard  - Pedersen forestod dåben 
af dobbeltsculleren, der fik navnet “ 
Bernhof “. Dåben er nærmere omtalt i 
andet indlæg.
Herefter fortsatte festlighederne på 
1. sal. Formanden hyldede en lang 
række af klubbens medlemmer for 
fremragende indsats i den forløbne 
sæson. 
Schølle - Pokalen blev tildelt klubbens 
ansvarshavende redaktør Anders 
Josefsen for sin alsidige indsats både 
til vands og til lands. Man går sjældent 
forgæves hvis man anmoder Anders 
om en håndsrækning. Det viste sig at 
Anders måtte forlade frokosten før tid. 
Årsagen var et forestående bryllup og 
han skulle ud byen og nyde sin sidste 
frihed sammen med kammeraterne. 
Fra forsamlingens side blev tydeligt 
tilkendegivet, at her burde Anders 
have søgt råd og vejledning hos 
klubbens seniorer før han rodede sig 
ud i så alvorlige sager.
I sin takketaler til alle “ De gamle 
hoveder “ opfordrede Anders til at man 
i stedet brugte kræfterne på at skaffe 
klubben flere yngre medlemmer. En 
speciel tak rettede han til cheftræner 
Morten Wendt og rochef Flemming 
Due Nielsen for deres indsats i 
forbindelse med hans daglige træning 
som kaproer.
Formanden overrakte endvidere - 
Kolding Pokalen til cheftræner Morten 
Wendt som en påskønnelse for den 
store indsats han har ydet i kap - 
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afdelingen. Vi kan i dag glæde os over 
at kaproningsafdelingen igen er blevet 
en af klubbens mest aktive afdelinger.
Formanden fortsatte med uddeling af 
påskønnelser til de medlemmer, som 
har ydet en særlig indsats til gavn for 
klubben:
Frederik og Simon blev fremhævet 
for det flotte stykke arbejde de 
havde udført med etableringen og 
gennemførelsen af roskolen. I sin 
takketale omtalte Frederik afdøde 
æresmedlem Frank Pedersen, der var 
den mand, der havde sat standarden 
for den elementære rouddannelse, vi 

anvender i dag i Aalborg Roklub.
Roar Clausen, han måtte også op på 
podiet for at modtage formandens 
rosende ord. Roar er manden der altid 
er at finde et eller andet sted i klubben 
for reparere eller udbedre dette eller 
hint. Hvis vi ikke lige ved hvor eller 
hvordan - så ved Roar det.   
Sidst men ikke mindst måtte 
fagforeningsbossen Erik Jensen op til 
formanden og hente sin velfortjente 
påskønnelse. Erik har efterhånden vist 
sig at være primus motor i forbindelse 
med bådvedligeholdelsen, således 
hans håndværksmæssige viden og 

Antal medlems år Indm.- dato Nr. Navn 
45 år 
 01-01-1960 8 Thorkild A. Kristensen 
 
40 år 
 01-01-1965 13 Hans Jensen 
 01-01-1965 14 Jens Fauerholdt Jensen 
 01-01-1965 15 Per Nygaard 
 01-01-1965 16 Peter G. Thomsen 
 
35 år 

   

 01-01-1970 27 Aage Nielsen 
 01-01-1970 28 Jens Thomsen 
 
25 år 

   

 01-01-1980 50 Michael Richter 
 
20 år 

   

 01-01-1985 55 Anders Holsgård Larsen 
 01-01-1985 56 Lars Mølhus Frederiksen 
 01-01-1985 49 Søren Hæk 
 
15 år 

   

 16-05-1990 75 Leif Grønn Emerek 
 11-06-1990 76 Jens Würtz 
 
10 år 

   

 04-05-1995 91 Henning Andersen 
 16-05-1995 92 Dion Nielsen 
 08-06-1995 93 Anders Gliese 
 29-11-1995 94 Jesper Grundvig Trolle 
 06-12-1995 95 Allan Clausen 
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færdigheder bliver os alle til gavn.
Endelig blev der så tid til festens 
vigtgste punkt - fødselsdagsfrokosten 
- efter de sædvanlige klager over der 
ikke var skipper labskovs eller forloren 
skilpadde gik alle til biddet med stor 
energi. Fiskefiletterne, rullepølsen 
og leverpostejen forsvandt ned i 
slughalsene godt hjulpet på vej af Rød 
Aalborg, Tuborg og Carlsberg.
 
Et vigtigt punkt på dagsordenen 
var uddelingen af årsnålene til 
jubilarerne.
Andet sted i bladet er der en oversigt 
over samtlige jubilarer, men det kan 
ikke tydeliggøres nok hvor vigtigt det 
er for en klub, at vi har den faste 
stamme af gamle Aalborgroere, der 
af veneration til Aalborg Roklub 
fastholder deres medlemsskab. 
De er i allerhøjeste grad bærere af 
klubkulturen og deres tilstedeværelse 
er med til at gøre Aalborg Roklub til 
det den er.
 
Thorkild A. Kristensen, der fik 45 
års nålen startede som ungdomsroer 
under Ehlers, blev hurtigt kaproer 
under Erik Hansen`s trænerskab. 
Sammen med “ Stemme “ alias 
Erik Mortensen repræsenterede 
Thorkild klubben i dobbeltsculler 
sidst i 50 erne. Endvidere roede 
Thorkild toer uden styrmand med 
Svend Jørgen Carstensen med flot 
resultat. Det var Thorkild, der med 
stor succes indførte “ Galoproning “ 
i klubben.Senere kastede Thorkild 
sig over langtursroningen, hvor han 
oplevede at ro med de gamle koryfæer 
som Peter den Store, Nitte, Risgaard, 
Provsten m.fl.
Thorkild har i mange sammenhænge 

været synlig i klubben i de forløbne 
år. Når der har været brug for 
hans ekspertise i forbindelse med 
klubhusrenovering eller andre 
tiltag har vi altid kunnet trække på 
direktøren fra Strøm Hansen.
 
40 års juniorerne er også kendte folk 
i klubben.
Hans Jensen - Barberens Hans 
- har fået roklubben ind med 
modermælken idet faderen Paul 
Jensen, frisørmester i Vingårdsgade, 
var mangeårig morgenroer. I det hele 
taget har Hans Jensen haft det bedst 
når han har siddet ved roret. Sidst i 
60 erne styrede han en række sejre 
hjem til klubben. Den største var vel 
nok Danmarksmesterskabet i 1967 
sammen med Bernhard Andersen, 
Martin Granding, Jens “ Sigfred “ og 
Per Nygaard. Så i 1977 overtog Hans 
styringen af klubben idet han overtog 
formandsposten efter Tom Holmberg. 
Hans virkede som formand frem til 
1984 hvor han overlod det varme 
styrmandssæde til John Terp.

Jens Fauerholdt er fra samme periode 
som ovennævnte. Jens er ligeledes 
udrundet af kapafdelingen og lagde 
navn til den legendariske “ Fagerfireren 
“, der fik sit gennembrud tilbage i 
1963. Mandskabet bestod foruden 
Jens af så prominente personer 
som Svend E. Thidemann, Martin 
Granding, Hans Lyng og Hans Jensen 
ved styrelinerne. Jens har i de sidste 
mange år tilhørt Tirsdagsholdet. 
Roklubben har ligeledes haft uvurderlig 
hjælp fra Jens Faurholdt når der har 
været brug for rådgivning og hjælp i 
forbindelse med vedligeholdelse og 
maling af klubhus. Jenses malerfirma 
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Fauerholdt Jensen har gennem en 
årrække været trofast annoncør i 
dette blad.

Peter G. Thomsen er 40 års jubilarerne 
og inkarneret eftermiddagsroer. Peter 
har i årenes løb roet med en lang 
række af de personligheder, der har 
dyrket rosporten efter arbejdstid - 
eftermiddagsroning og på langture til 
Trøstens bolig. I dag er Peter en af de 
centrale personer på Tirsdagsholdet 
- fører bl.a. regnskabet, der danner 
grundlaget for det legendariske 
ålegilde som Tirsdagsholdet er berømt 
for. Peter er også den der altid er parat 
med rådgivning og praktisk hjælp når 
der skal udføres håndværksarbejde 
på klubhuset. I forbindelse med 
renoveringen af 1. sal ydede han 
en stor indsats bl.a. etablering af 
ledningsnet til lydanlæg.  

Per Nygaard - et væsentlig del af 
Nygaard - Klanen. Sammen med 
broderen Hans var Per særdeles aktiv 
på kaproningsbanerne sidst i 60 erne 
og først i 70 erne, hvor han hentede 
en række fornemme sejre hjem til 
klubben. I 1967 blev Per Nygaard 
dansk mester i letvægtsfirer sammen 
med Bernhard Andersen, Martin 
Granding, Jens Sigfred Hansen og 
Hans Barber Jensen. Siden har Per 
været aktiv i de feste af klubbens 
afdelinger. Inden for langtursroning 
gjorde Per sig bemærket i forsøget på at 
ro Vendsyssel  rundt i 1974. Desværre 
strandede forsøget på Agger Tange på 
grund af hårdt vejr på Vesterhavet. 
Per er stadig aktiv i klublivet og 
sammen med klanbrødrene Hans og 
Ib vogter de nidkært over klubbens 
gamle traditioner.

35 år i klubben - her var det Aage 
Nielsen og Jens Thomsen, der skulle 
hædres Aage Nielsen har gennem 
årene prøvet de fleste af disciplinerne 
i klubben. Startede sin karriere i 
klubben som kaproer, dels i dobbelt 
- sculler og dels firer, hvor Aage bl.a. 
roede på letvægtsfireren og hentede 
sejre til klubben sammen med Leif 
Jørgensen, Hans Nygaard, Roar 
Clausen og Henning Nielsen. Aage 
var lige ledes meget aktiv i klubbens 
orienteringsafdeling - dengang 
orienteringsløb indgik som en del 
af kaproernes vintertræning. Sidst 
i 90 erne stod Aage for klubbens 
orienteringsaktiviteter.I en årrække 
sad Aage i klubbens bestyrelse dels 
som materialeforvalter og senest som 
sekretær. Til sidst skal nævnes at 
Aage gennem næsten 20 år har været 
med i regattaudvalget, der planlægger 
og forestår Aalborg Regattaen.
 
Den anden 35 års jubilar Jens 
Thomsen er født ind i klubben, idet 
faderen Ove Thomsen er mangeårigt 
medlem af klubben og tidligere 
bestyrelsesmedlem. Jens har ligeledes 
siddet i klubbens bestyrelse dels som 
sekretær og siden som administrativ 
næstformand. For år tilbage blev 
Jens kendt i rokredse idet han 
sammen med Per Nygaard, Poul Erik 
Trolle, Poul Dahl Fogh og Ib Nygaard 
forsøgte at ro Vendsyssel rundt. I 
forbindelse med indførelsen af den nye 
ledelsesstruktur i klubben var Jens en 
af de aktive medvirkende. 
Til sidst skal nævnes at Jens hørte 
til den første flok revolutionære, der 
gennemførte uddannelsen der gav ret 
til at ro med næsen i sejlretningen.
En enkelt havde sneget sig op på 
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25 år - vi der kender ham - ved han 
har været med i klubben i mange 
flere år, men en periode som passiv 
muligvis p.g.a. den beskedne løn 
som folkeskolelærer, koster i form af 
ære og prestige. Sidstnævnte jubilar 
- nemlig  Michael Richter er i dag 
aktiv GAR - formand og i færd med 
at skabe årtiets fest i klubben den 17. 
september - hvor Gamle Aalborg Roere 
fylder 70 år.
 Michael Richter er også en af 
kaproerne fra “ Guldalderen “. Gamle 
kaprore husker da vor letvægtsfirer 
( ja den er god nok ) med John 
Kindberg, Michael Richter, Erik Kjær 
( Long food ) , Jens ( Sigfred ) Hansen 
og med Henrik Wille ved roret i flot stil 
sejrede i 1962 i dansk rosports mekka 
Bagsværd Sø.   
Siden har Michael været en del af 
inventaret på Tirsdagsholdet, hvor 
han er ligeså uundværlig som alle de 
andre og ligeledes parat til at yde en 
indsats for sin gamle klub når den 
kalder.
 
En slutbemærkning til fødselsdags-
frokosten kunne være at bestyrelsen 
i god tid orienterede jubilarerne 
- således fremmødet af disse til 
fødselsdagsfrokosten blev større.Næste 
år biver klubben så 120 år - det bliver 
spændende at se hvad der så skal ske 
!
EMNE: Hans Nygaard døbte 
dobbeltsculleren !
Af Peter Laubek

Den tidligere formand for GAR og 
forhenværende kaproer samt talerør 
for Nygaard Klanen -  Hans Nygaard 
forestod båddåben i forbindelse med 
fødselsdagsfrokosten den 28. august 

2005.
Hans startede med at takke for 
den hæder det er at få lov at døbe 
en båd i Aalborg Roklub. Herefter 
kunne han afsløre, at han faktisk 
efter samråd med brødrene Ib og Per 
Nygaard havde besluttet at boycotte 
fødselsdagsfrokosten ! Det skete 
faktisk da den tidligere bestyrelse for 
et par år siden droppede traditionen 
( og den evindelige diskussion ) 
om vi skulle have skipperlabskovs 
eller forloren skildpadde. Med den 
beslutning droppede de også noget 
af klubbens historie. Traditioner 
skal overleve i en så gammel klub. 
Hans Nygaard så med frygt frem 
til, at standerhejsningens portvin 
blev udskiftet med cola og pommes 
fritter ! Sker det kan man forvente 
Nygaard Klanen også boycotter 
standerhejsningen - sådan !
Men vi kunne konstatere, at Hans 
alligevel deltog i fødselsdagsceremonien 
- hvilket han mente skyldtes et smart 
trick fra den nye bestyrelse !
I sin dåbstale sagde Hans Nygaard 
bl.a.:
“ Den smækre båd, der skal døbes, blev 
faktisk døbt sidste år, af daværende 
ungdomsleder Jacob Christensen. På 
samme tid blev et par singlescullere 
også døbt ( Støren og Karpen ) - om 
der blev døbt nogen af de både, der 
vender forkert, ved jeg ikke - det er 
ikke lige mit bord ! Dobbeltsculleren 
her, anskaffet af klubben selv, af egne 
midler, skulle være til såvel kaproning 
som motionsbrug. Jeg er blevet 
fortalt, at for bare 14 dage siden fik 
den en 2. plads ved 8GP på Bagsværd 
- forhåbentlig bruges den også tit til 
den daglige roning / træning.
Der er altså tale om en “ omdåb “ her ! 
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Båden blev sidste år opkaldt efter den 
person, der har haft størst indflydelse 
på de sidste mange generationer her 
i klubben, nemlig vores nu afdøde 
æresmedlem Frank Pedersen. Båden 
hed “ Frank “ kort og godt.
Problemet er, at klubben i forvejen har 
en båd med det navn ! Det vidste man 
godt, men man fik bare ikke omdøbt 
denne sidste år. Klubbens trænerbåd 
til kaproningstræning hedder også “ 
Frank “ - og mon ikke rigtig mange 
forbinder motorbåden med netop 
Frank Pedersen, stående med megafon 
for munden og rigtig mange skældsord 
væltende ud over de sølle kaproere, 
der ikke trak nok i pinden ! Jeg vil 
tro, at det også kunne være Frank 

Pedersens eget ønske, at motorbåden 
beholder navnet “ Frank “.
For 40 år siden havde Frank den nok 
største flok unge mennesker i gang 
med kaproning hernede. Mange af 
disse er stadig medlemmer her, mange 
af dem er aktive på mange områder, 
såvel romæssigt som med at påtage 
sig ansvar for større eller mindre 
opgaver. Mange af disse har her efter 
40 år efter et fantastisk sammenhold 
! Båden her skal i dag opkaldes efter 
to af disse evigt unge mennesker, der 
i særlig grad har været uadskillige. De 
har roet et utal af kilometer sammen, 
de har løbet mange kilometer sammen, 
Nedenstående foto viser dåben hans Nygaard forestå af 
dobbeltsculleren. Båden fik navnet Bernhof.
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de har løftet opgaver i klubben, alene 
eller sammen.
De er stadig “ fit for fight “. De var i 
centrum af Frank Pedersens drenge 
dengang, de er ofte i centrum i dag.
Det er med glæde, at jeg kan omdøbe “ 
Frank “ til “ BERNHOF “ efter Bernhard 
Pedersen og Niels Erik Hofman.
Og med ordene: “ Jeg døber dig 
hermed “ BERNHOF “ - må du fortsat 
give klubbens medlemmer gode 
oplevelser på vandet - tak for æren 
“ . Således sluttede Hans Nygaard 
dåbshandlingen.

EMNE: Kolding pokalen
Af Flemming Due Nielsen

Koldingpokalen bliver givet til en 
person som har gjort noget ekstra for 
kaproning i Aalborg Roklub.

Det har derfor været en stor fornøjelse, 
at bestyrelsen kunne overrække 
pokalen til Morten Wendt. Morten 
og jeg har kørt som trænerteam 
gennem de sidste to år. I februar 
i år blev jeg spurgt om jeg ville 
deltage i den nuværende bestyrelse. 
Dette blev vendt med Morten, som 
omgående sagde ja til mere arbejde 
på trænersiden. Vi har haft et godt 
samarbejde gennem sæsonen. Her 
har han været en stor hjælp ifrb. med 
div. tilmeldinger, mandskabsmøder og 
anden administration.
På vegne af bestyrelsen

Flemming Due Nielsen.  

EMNE: Korttursstyrmandskursus
Af Niels Erik Hofman

Følgende har deltaget i 
korttursstyrmandskurset og jeg 
indstiller til bestyrelsen at disse 
tildeles korttursstyrmandsret:

Medlems nr. Navn.
160  Frederik Winther
216  Brian Byskov
208  Per Mouritzen
212  Michael Norre
214  Mads Ejstrup
158  Jan Dahlslund 
Der var skrevet 4 mere på 
tilmeldingslisten men de mødte ikke. 

Venlig hilsen 
Niels Erik Hofman   

EMNE: GAR - Historisk tilbageblik !
Af Peter Laubek

Hvad har de egentlig lavet i GAR i de 
70 år ?
 
Formålet er jo som det er tidligere 
omtalt, at være bindeled mellem 
Aalborg Roklubs ældre medlemmer og 
derved bevare interessen for klubben 
samt støtte denne økonomisk og på 
anden måde. 
Nedennævnte række af GAR`s sociale  
aktiviteter, kan måske animere nogen 
til indmeldelse i GAR og inspirere 
nuværende bestyrelse til at genoptage 
gamle aktiviteter, der vil være 
relevante i 2005.
 
Tirsdagsroning - her var det en 
årrække fast programpunkt, at GAR 
disponerede over et antal både tirsdag 
aften.
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Ro - regattaer: Der har været 
arrangeret fælleskørsel til de regattaer 
hvor vore kaproere deltager. Disse 
ture blev ofte betragtet som  rene 
luksusture.
Ture med damer ud i det blå: Under 
krigen foregik turene til fods, på 
cykel eller i hestevogn. Siden i bus 
eller privatbiler. Det kunne være 
spisning med dansant på Skovkroen. 
Høstfest på Kristenstrupgård. Store 
badedag ved Hesteskoen eller Løkken. 
Byvandringer i vor by med besøg på 
Urban, frokost på Skovbakken eller 
Bejsebakken o.s.v.
Dengang var det faste mødested for 
sådanne udflugter altid Gåsepigen. 
En tradition som Gamle Dame Roere 
stadig holder i hævd.
Torskegilder: Rigtige mandeaftner 
med kogt torsk og hele svineriet. Sikke 
historier, der blev fortalt. Ellers er der 
ikke rigtig sivet noget ud om disse 
aftner.
 
Pakkefester: En af de store successer 
var pakkefesten i gartnernes 
auktionshal, hvor det store 
auktionsur, der talte priserne nedad 
styrede løjerne. Men det gav penge 
i GAR - kassen. Det var i øvrigt ved 
en sådan fest i 1949 GAR`s emblem 
med egebladet og malteserkorset blev 
præsenteret første gang.
 
Juletræ: I 50 og 60 erne var GAR`s 
juletræ, der blev afholdt på Grand 
eller Kompagnihuset, for roer - børn 
og roere byens bedste juletræ. Ofte 
deltog der op til 100 børn. Her fik børn 
og forældre fuld valuta for pengene. 
Dans om juletræet. Godteposer, 
konkurrencer, Jes Jessen viste 
film ect. Et år hvor onkel Sigfred 

var entertainer fik alle børnene 
flammende agentpistoler med defekte 
lyddæmpere og skrigeballoner. Her 
blev støjniveauet for slemt og så måtte 
Sigfred selv midt i infernoet tage mod 
til sig, entrede dansegulvet, og med 
ordene” Sig til jeres far og mor I er 
sultne og vil hjem”. 
Er der noget at sige til at adskillige  dage 
før - lød det fra roer - børnene: Far - 
hvor mange gange skal jeg sove endnu 
inden vi skal til juletræ i roklubben ! 
Dette var et af de arrangementer der 
fik den nye generation interesseret i 
roklubben.
 
Weekendture til Ryå med ophold i 
Trøstens Bolig. Nogle roede andre 
sejlede med motorbåd. Hele familien 
deltog.
 
Candlelight - aftnerne med damer er 
blevet en mangeårig tradition, der ofte 
byder på en eller anden overraskelse 
på det kulinariske eller kunstneriske. 
Aftnerne slutter med dans også en 
gammel tradition. I det hele taget 
har der altid været noget til såvel øjet 
som ganen i GAR. Måske skulle man 
fremover invitere Gamle Dame Roere.  
 
Generalforsamlingerne er et kapitel 
for sig selv. 
Sild - gullash - ost, sådan begyndte 
det eller det kunne også være gule 
ærter og pandekager eller torsk 
m/hele svineriet og så fulgte ellers 
dagsordenen. Her er der tradition for 
at alt kan bringes til torvs - og det 
bliver det stadigt. I gamle dage foregik 
generalforsamlingen ofte i Palads 
Cafeen, Håndværkerforeningen, 
Kong Frederik, eller Rådhus Cafeen i 
Nørresundby. Efter klubben er blevet 
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opvarmet om vinteren foregår seancen 
på 1. sal. Men det er ikke blevet 
lettere at være dirigent. En post der 
nødvendigvis ofte er blevet overladt 
til det oratorisk mest velbegavede 
GAR medlem, der er i stand til at 
returnere det hav af uvedkommende 
og usaglige spørgsmål, der stilles fra 
salen. Det er også ved denne lejlighed 
den højtidelige optagelsesceromeni 
foregår under Karl Johan Thomsen 
kompetente ledelse.
 
Jubilæumsfester: GAR har aldrig 
forsømt en lejlighed til at holde fest 
- og her indtager jubilæumsfesterne 
så klart førstepladsen. Skal der være 
fest - jubilæumsfest - så får den hele 
armen - altid med stor tilslutning. I 
mange år var der ingen i Aalborg der 
var i tvivl om hvilken klub, der holdt 
de bedste fester !
 
Det var sådan i korte træk lidt 
om Gamle Aalborg Roeres sociale 
betydning for klublivet i Aalborg 
Roklub gennem 70 år.

EMNE: Bronzemedaljer
Af Jesper Poulsen Winther

Aalborg Roklub fik bronzemedaljer 
i 3. division 8 Grand Prix Efter nys 
overståede regatta i Aarhus er 8 GP 
færdigafviklet for denne sæson.

AR har i år roet i 3. division - 
oprykning fra sidste års 5. division. 
Dette har betydet at konkurrencen 
i år har været væsenlig hårdere , vi 
har ikke kunnet opnå 1. pladser som 
sidste år.

Målet for indeværende sæson var at 

vi skulle fastholde vores placering i 3. 
division - dette har vi gjort. 

Ved den afsluttende regatta på 
Brabrand Sø var AR i tæt kamp om 
2. pladsen i divisionen, inden sidste 
løb, 8+, lå vi på en delt 2. plads, men 
desværre kom vi i mål på 3. pladsen 
og endte dermed på 3. pladsen i den 
samlede stilling.

Et stort tillykke fra bestyrelsens side 
skal lyde til trænere og roere - de ved 
selv hvem de er - og jeg tror at alle I 
andre også ved hvem de fleste er.

EMNE: Eigil Jacobsen er død
Af John T. Terp

Den 05. oktober 2005 er det 3 år siden 
Eigil døde. De færreste medlemmer i 
dag kendte Eigil, for os der fik lov at 
kende Eigil, skabte han optimisme, gå 
på mod og munterhed.

Den forgangne Maratonklub kom til 
at kende Eigil, fordi vi tilfældigvis, ofte 
lørdag eftermiddag mødtes på vej op 
ad Nordtoft.

Pludselig var Eigil passiv medlem af 
AR, og det blev til mange løbeture og 
Maraton løb med Eigil. Hvem kunne 
som ham lige efter at have krydset 
målstregen efter et vel overstået 
Maraton løb, tænde sig en god cigar og 
så fortælle et par vittigheder fra turen,  
vi andre havde bare travl med at have 
ondt af os selv. 

Team Torsdag havde også  engang 
imellem besøg af Eigil, og det blev altid 
til en rigtig god hyggesludder.
Men pludselig så man ikke mere til 
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Eigil, og min egen forbindelse til AR 
var også blevet udvandet noget.
Men for ca. 6 måneder siden var 
jeg sammen med folk fra Maraton 
klubben, og spurgte efter Eigil.
Ingen havde set noget til Eigil, men 
mente da nok at det måske var lidt 
underligt. Dagen efter kørte jeg ud 
til bopælen, og traf Eigils hustru fru 
Ellis, der fik jeg det triste budskab.

Jeg var nok den der kom tættest på 
Eigil og familien, vi havde, efter hver 
lørdags træning,  skabt os en god  
tradition  som vi holdt fast i så længe 
vi løbetrænede sammen. Selvom der 
er gået næsten 3 år, vil jeg gerne på 
ARs vegne lade tankerne gå til fru Ellis 
og de 2 voksne børn samt den øvrige 
familie.

Skulle nogle være i tvivl om hvem Eigil 
var, kan man se i 100 års skriftet på 
side 59, billedet øverst  til venstre.
Ære være Eigils minde.

EMNE: Langtur Skive-Hvalpsund 
Retur
Af Poul Kroon

Ti-to-16.45-holdet nr.37, 71, 73, 90, 
130, 133, 150, 165, 177, 192, 213 og 2 
langtursstyrmænd fra ADR genneførte 
27.-28. August en dejlig luksus 
langtur fra Skive Roklub til Hvalpsund 
Færegekro og retur. 44 km i frisk med 
-og modvind fra sydvest, som sammen 
med NØ er den eneste vind der kan 
bringe Skive fjord i oprør.
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Lørdagen Startede med fødselsdagssang 
vin og kage i Skive. Lars Ramhøj fyldte 
60, “Mr Matrikelvæsen” som nogen 
måske har set i Stiften. Og, vi hans 
rokammerater, var næsten rørt til tårer 
over, at han ville fejre dagen med os.
Skive Roklub er fantastisk! Bådene 
var gjort klar da vi ankom! En af dem 
hedder “Mor Tove”, og det er Tove 
Christensen der har styr på det hele. 
Også da vi udasede kom tilbage var 
der en modtagelseskomite som hjalp 
os med at få det hele på plads. Hurra 
for Skive Roklub!

Altså mod NØ i frisk medvind (7-8 
stykker) til vi landede ca. halvvejs i 
den idylliske bugt nedenfor Jeppe 
Aakjær´s elskede Jenle, hvor vi havde 
bestilt en rundvisning. Vi kravlede 
op af skrænten gennem uberørt 
naturskov og forbi den gravhøj, hvor 
hans berønte urne, med den rest af 
hans aske som postbudet ikke havde 
skrået op, er nedsat.

Efter rundvisningen spiste vi de 
medbragte klemmer i ly i Laden, 
hvor der er borde og bænke til fri 
afbenyttelse. Heldigt slap vi således 
tørre igennem turens eneste skybrud, 
og roturens sidste etape gik hurtigt i 
voksende medvind og sø.

Hvalpsund Færgekro er en vinder, 
tilmed havde vi fået et meget rimeligt 
tilbud omfattende eftermiddagskaffe, 
3-retters middag, overnatning i 
dobbeltværelser samt morgenmad, 
så vi led ingen nød, køkkenet var 
rigtig godt og fødselaren bidrog til det 
flydende.
Så vi havde samlet kræfter til en sej 
retur, hvor vi var i søen allerede 8.30 
og roede hårdt, afbrudt af sammenlagt 
1 times pauser, til kl. 16.00, hvor vi 
havde aftalt at være tilbage. Og der var 
nogen der sov godt den nat. Turen kan 
stærkt anbefales.

Nr. 37 Poul Kroon
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EMNE: Brabrand
Af Jacob L. Christensen

Så har vi igen i år fået afsluttet 
en 8GP-turnering og igen i år kan 
Aalborg roklub være stolt over at have 
fået medaljer med hjem fra Brabrand. 
Trods de, igen i år, hårde vejrmæssige 
forhold holdt næsten alle humøret 
hørt og da Steen opdagede at regnen 
stoppede i Hobro på vejen derned, 
ja så fandt også han den ellers altså 
gode mine frem. Der blæste dog en 
del og derfor var de romæssige forhold 
ikke perfekte. Man kan faktisk sige at 
bølgerne gik højt på Brabrand sø og 
det i mere end en forstand, for der var 
få point mellem de potentielle 2., 3. og 
4. pladser.

De små både blev sendt af sted først 
og der fik vi to 3. plads, en 4. pladser 
og en 5. plads. Sammenlagt gav det 
en delt 2. plads. Så med en seriøs 
indsats i otterløbet, ja så ville sølvet 
være at hente. Men grundet ”vejret”, 
så blev det desværre kun til en 3. 

plads i otterløbet og vi sluttede derfor 
på en samlet 3. plads, kun et point 
fra anden pladsen og fik velfortjente 
bronzemedaljer med hjem.

De deltagende roere var: Steen 
Christiansen, Jens Brendt, Anders 
Josefsen, Jens Olav Dahlgaard, Simon  
Lyngshede, Jesper Winther, Jens 
Jakob Hansen og Peter Christoffersen. 
Med som trænere var Flemming Due 
Nielsen og Morten Wendt og til sidst 
som maskot og fotograf var Jacob L. 
Christensen.
Vi takker af for denne rosæson og 
så ses vi i motionsrummet til 8GP i 
ergometerne.
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- at Bestyrelsesfireren måske kunne 
have roet hurtigere til Aalborg 
regattaen. Dette specielt, hvis en 
af roerne havde brugt luften på 
at ro, og ikke tælle de andres tag.

- at Kronprins Frederiks trick med 
at knibe en tåre ved sit bryllup, har 
skabt en trend – Anders Josefsen, 
vi ved at du er en sej, men sød fyr.

- at “ Flade Jensen “ alias Karl 
Johan Thomsen, missede finalen 
på på keglebanen - manglede blot 2 
kegler. Heldigvis fik han oprejsning 
ved fødselsdagsfrokosten - hvor han 
fik plads ved bordenden. Han havde 
oven i købet overskud til at håne de 
medlemmer, der måtte ty til teksten i 
klubsangbogen - da klubsangen blev 
afsunget.

- at GAR`s bestyrelse på det kraftigste 
maner det ondskabsfulde rygte i 
jorden, at der serveres  “ Ophidset 
tamgris “ og ikke “ Ægte vildsvin “ 
ved GAR opreklamerede fest den 17. 
september. Et billede af bestyrelsen 
sammen med “Svinet“ ville fremme 

troværdigheden.

- at ”BernHof” var en vanskelig båd at 
navngive. Den havde vendt sig, mens 
formanden og logistikchefen skulle 
sætte navn på den.

- at der var stor applaud til det 
yndige serveringspersonale ved 
fødselsdagsfrokosten. Ikke nok med 
at serveringen og betjeningen blev 
udført med stor proffessionalisme, 
men som pottemesteren udtrykte det 
- de var også mere faste i kødet end vi 
er vant til.    

- at de de modne kvinder i ADR har 
døbt den generelle glemsomhed blandt 
mandskabet på team torsdag: “ Senil 
de Bent “.

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

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

15. November 2005
materiale SKAL sendes til 

roblad@dAalborgRoklub.dk
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