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Kanolle på sommertogt i svenske farvande

Foto: John Fjeldsted LarsenLæs artikel side 17
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th.        61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstform. (kasserer): 
 Henning Andersen  Solhøjsvej 39           98 14 12 15
   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:   
 Gregers S. Gregersen Vesterbro 10, 1.th           98 13 16 22           
   9000 Aalborg           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Lars Pilegård Larsen Ledavej 81           98 14 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        98 18 13 51 
   9000 Aalborg 
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
 Anders Josefsen  Helgolandsgade 66 3.th           
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Tak for sidst – en fødselsdagsfrokost, 
der ikke var så ringe endda.

Derfor vil jeg gerne takke arrangørerne 
af fødselsdagsfrokosten. I påtog jer en 
opgave. Opgaven må siges at være 
fuldført – jeg har kun modtaget roser 
for arrangementet.

Sæsonen går på hæld, men vi har 
stadig mulighed for at få en tur på 
fjorden. Samtidig er det ved at være 
tiden, til at vi skal tænke på vores 
aktiviteter i den ”trælse” del af året, 
hvor vi ikke er på vandet.

Et eller andet sted er det vel 
”same procedure as last year” , 
vedligeholdelse af både, gymnastik, 
svømning, træning i motionsrum, 
m.v.

I år vil vi prøve et nyt tiltag.
Klubaftener. Vi vil gerne have et 
arrangement om måneden.
Arrangementet skal nødvendigvis 
ikke være relateret til roning. Vi har 
en del medlemmer i klubben, som 

kan fortælle om deres oplevelser/
erfaringer fra andre sammenhænge. 
Jeg tror på, at vi alle kan lære noget af 
disse erfaringer, om ikke andet får vi 
forhåbentlig en god oplevelse.
Derfor en opfordring til de af 
medlemmerne, som mener de kan 
”være interessante”, henvend dig til 
undertegnede.

Håber at se jer alle på fjorden mange 
gange endnu i denne sæson.

EMNE: Schøllepokalen
Af Jesper Poulsen Winther

I forbindelse med vores fødsels-
dagfrokost er der jo tradition for, at vi 
uddeler Schøllepokalen, men samtidig 
benytter vi også lejligheden til at 
hædre nogle af medlemmerne som i 
det daglige gør ”lidt”
ekstra for klubben. I år var det 
følgende som modtog hæder – en 
flaske rødvin.

Peter Laubek og Anders Josefsen, for 
deres store arbejde med klubbladet.

Frederik Hansen, for hans arbejde 
med roskole. Den har i øvrigt kørt 
af to omgange i år, maj og august. 
Hjælperne ved roskolen må selv 
henvende sig til Frederik, hvis de vil 
smage vinen.

Roar Clausen, ja det er vel fordi han 
altid er der, ikke nødvendigvis at man 
har opdaget det, men når der spørges 
efter hvem der har gjort dette eller 
hint. Ja, så er svaret Roar.

Simon Lyngshede, ja han forestod 
korttursstyrmandskursus, og efter-
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AKTIVITETSKALENDER

oktober:
Søndag den 29. Standerstrygning, Se opslag i klubben !

november:
Onsdag den 1. kl. 19 - 20 starter gymnastikken på Gl. Hasseris Skole.

Lørdag den 4. kl. 18.30 afholder GAR Candle Light Aften. Tilmelding til 
formanden 9818 1351.

Onsdag den 15. Deadline for indlæg og fotos til robladet.

Søndag den 5. kl. 17 - 18 starter svømningen på Sofiendalskolen. 

december:
Fredag den 1. tages slingersen op.

Søndag den 24. kl 14.00 Julebad i fjorden og sauna - tur.
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følgende fik vi en del ”klager”.
Han forlangte, at de kære aspiranter 
skulle lægge til i ”læsiden”, hvilket 
afstedkom, at der skulle bruges flere 
forsøg på at lande ”skivet”.. Han 
har bestyrelsens fulde opbakning til 
denne praksis.

Jens Brandt, han varetager 
vedligeholdelsen af vores hjemmeside, 
han fører vores kilometerstatistik, 
men udover dette er han også en af 
dem, der altid er der.

Schølle-pokalen tilfaldt i år Morten 
Wendt.
Hans store arbejde med træning af 

8 GP-holdet, både sommer og vinter, 
hans engagement for at få flere til at 
interessere sig for outrigger og dermed 
træning af disse. Alt i alt en mand der 
gør et stort arbejde for klubben og 
dens medlemmer.

PS. Bestyrelsen mente at undertegnede 
også skulle betænkes med en flaske 
vin, motiveringen herfor var, at der 
ydes et stykke arbejde udover, hvad 
der ”forventes” af en formand – jeg er 
ikke enig, jeg gør kun, hvad jeg mener 
der behøves.
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EMNE: 120 års fødselsdagsfrokost !
Af Redaktionen

I strålende sol og let vestlig vind mødte 
rigtig mange op til fælles morgenkaffe.
Adskillige benyttede dagen til en 
rotur og efterfølgende finnebad inden 
båddåb og fødselsdagsfrokosten på 1. 
sal.
Formanden Jesper P. Winther 
bød forsamlingen velkommen på 
bådpladsen og gav ordet til GAR`s 
formand Michael Richter, der 
forestod båddåben og gav den nye 
kombinationsbåd navnet “ Støckel 
“. Båddåben omtales udførligt 
andetsteds i bladet.
Fødselsdagsfrokosten blev indledt 
med at mindes de tre rokammerater 
slagtermester Leo Quist, købmand 
Frederik Støckel og frisørmester Knud 
Søndergaard.

For at opfylde kravene fra brødrene 
Nygaard er vi nu gået tilbage til 
den gamle tradition med sild og 
Rød Aalborg efterfulgt af Skipper 
Labskovs. Næste år bliver det så 
Forloren Skildpadde.
Vi må erkende, allerede før hovedretten 
var gledet ned, var stemningen slået 
an. Bestyrelsen havde hyret Sæby`s 
maritime spillemand Jørgen Holm 
Jensen, der med sit spil fremmede 
lysten til at synge hos forsamlingen. 
Selvom det kneb for ham at finde 
melodien til “ Vi har en splendid 
roklub “ så var han helt sikker med 
harmonikaen, da vi sluttede frokosten 
med “ Den er fin med kompasset “. 
Det lød som om alle rosvendene havde 
haft fat i hende den sorte vaniljepige i 
Tjingatjuks rige.
Under frokosten var formanden 
særdeles aktiv med uddeling 

Foto: Peter LaubekFoto: Peter Laubek
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af årsnåle til jubilarer, oversigt 
andetsteds i bladet, og uddeling af 
hædersbevisninger til medlemmer, 
der havde ydet en særlig indsats for 
klubben. Her skal omtales Schølle 
Pokalen, der i år blev tildelt klubbens 
kaproningstræner Morten Wendt for 
fremragende indsats. I Mortens fravær 
kunne “ Pottemesteren “ sole sig på 
sønnens vegne.   
Under og efter frokosten var der 
forskellige indslag. Redaktionen 
causerede over en række af klubbens 

gamle honoratiores og ved bordet med 
de gamle kæmper som Karl Johan, 
Moosdorf, Smeden, Helge Foss, Ove 
Thomsen, Tromholt o. m. fl. blev 
der virkelig gået til den - med højt 
humør, der smittede af på resten af 
forsamlingen.
Alt i alt en rigtig dejlig fødsels-
dagsfrokost. Tak til bestyrelsen og tak 
til de eftermiddagsroere, der forestod 
de praktiske opgaver.
Vi der var med glæder os allerede til 
næste år.      Foto: Peter Laubek

Foto: Peter Laubek
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Ved den nys afholdte fødselsdagsfrokost, var det en glæde at kunne ønske en store skare af 
medlemmerne tillykke med deres jubilæum. 
 
Jubilarer ved AR’s 120 års dag 
 
45 års jubilæum John T. Terp 
  Karl Johan Thomsen 
 
40 års jubilæum Ole Christiansen 
  Jørgen P. Moosdorff  
  Oluf Andersen 
  Bernhard Andersen 
 
35 års jubilæum John Nørgaard 
  Esben Schou 
 
30 års jubilæum Michael Due Nielsen 
 
25 års jubilæum Erik Hassing Poulsen 
  Lars Pilegård Larsen 
  Helge Foss_Pedersen 
 
20 års jubilæum Flemming Geert Fuusager 
  Anders Emil Dancker 
  Peter Christoffersen 
  Bent Mølgård Andersen 
 
15 års jubilæum Svend Langer 
  Steen Villadsen  
 
10 års jubilæum Steen Christiansen 
  Erik Brøndum  
  Anders Holmberg 
  Tomas Mulvad Larsen 
  Anders Chr. Christensen 
 
Ikke alle var tilstede på dagen, derfor skal endnu en gang lyde et tillykke til alle. 
 
 
Jesper Poulsen Winther 
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EMNE: Dåbstale den 2. september 
2006 Aalborg Roklub
Af Michael Richter 

Formand for GAR og repræsentant for 
Team Tirsdag Michael Richter forestod 
dåben af den nye kombinationsbåd. 
Bladet bringer her uddrag af talen:

I Aalborg Roklub har der altid været 
forskellige synspunkter om, hvorledes 
tingene skal gribes an.
Der har altid været modsætniger 
mellem “ de gamle “ medlemmers 
konservative meninger og deres vægt 
på bevarelsen af traditionerne. På den 
anden side har vi altid haft “ de unge 
“ med deres krav om forandring og 
nyskabelse. Alting skal laves om !
Carl Frederik Støckel var en person, 
der kunne forene disse synspunkter. 
Han opnåede en høj alder. Men af 
hans bemærkninger og især i hans 
øjne kunne man stadig høre og se 
drengen. Den dreng i os, som vi ikke 
må slippe.
Carl Frederik kan være rollemodel for 
os. Han var tilbageholdende af væsen, 
men ejede en ukuelig optimisme og 
et stort gåpåmod. Samtidig besad 
han store kreative evner, som vi 
eftermiddagsroere vil komme til at 
savne.
Han var motions- og langtursroer i 
vore gamle inriggere. Men han havde 

øje for nye ting. Havde han set denne 
nye kombinationsbåd ville han havde 
sagt: “ Den ser sgu godt ud “.
Jeg skal hilse fra Carl Frederiks hustru 
Ellen, som gerne ville have været med i 
dag. Hun er forhindret, men ønsker os 
og båden held og lykke.
Det er mig en stor glæde at kunne give 
denne båd navnet “ Støckel “ efter vor 
nu afdøde rokammerat.

Foto: Peter Laubek
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EMNE: Så sælg dog de kajakker
Af John Fjelsted Larsen  

Jeg er et af de medlemmer, der med 
stor fornøjelse igennem snart 3 
sæsoner har anvendt vore udmærkede 
havkajakker som et godt supplement 
til den daglige baglænsroning. De 
har ofte været muligheden for at alle 
kom på vandet, selv om vi ikke kunne 
stille et fuldt rohold den morgen, og 
de har givet mulighed for spændende 
naturoplevelser, i særdeleshed på åer 
og søer, hvor vi ikke kan komme med 
inriggerbåde.

Kajakkerne er som bekendt indført 
i klubben efter beslutninger på 
ordinære generalforsamlinger, hvor de 
siddende bestyrelser er blevet pålagt 
denne opgave af generalforsamlingen. 
Altså fuldt demokratiske beslutninger, 
som er gennemført helt efter bogen 
– ingen tvivl om det.

Det kan derfor ærgre mig voldsomt, 
at disse beslutninger tilsyneladende 
ikke har bestyrelsens bevågenhed. 
Tværtimod kan det virke som om 
bestyrelsen ved sin behandling af bl.a. 
et oplæg til nyt kajakreglement bevidst 
forsøger at kvæle et hvert initiativ til 
at efterleve generalforsamlingens 
beslutninger – det er nok ikke rigtigt, 
men jeg kan altså ikke sige mig fri for 
at opleve det sådan.

I 2005 blev et initiativ til kajakkursus 
stoppet af bestyrelsen med den 
begrundelse, at det eksisterende 
reglement for kajakroning fra 
2003 ikke var godt nok. Altså man 
ville afvente godkendelse af et nyt 
reglement.

I juli måned 2005 blev der til 
bestyrelsen fremsendt et yderst 
kvalificeret og gennemarbejdet forslag 
til nyt reglement. Et reglement, der 
efter min mening til fulde efterlever 
generalforsamlingens beslutninger 
om indførelse og anvendelse af 
havkajakker i Aalborg Roklub. 

Det har endnu ikke været muligt at få 
godkendt et nyt reglement, og der har 
derfor heller ikke kunnet gennemføres 
uddannelse i snart 2 år.  Det siger sig 
selv, at denne behandling på længere 
sigt vil resultere i ”patientens” død -  og 
så løser problemet jo sig selv. Jeg har 
desuden svært ved at se, hvordan vi 
overfor Friluftsrådet kan argumentere 
for, at kajakprojektet er fuldført efter 
beskrivelsen, og på den baggrund få 
frigivet de 25.000 kr., som herfra blev 
bevilliget til formålet.

Jeg vil derfor opfordre bestyrelsen 
eller andre, der arbejder på at 
få havkajakkerne ud af Aalborg 
Roklub, til at fremsætte dette som 
et beslutningsforslag til næste 
generalforsamling. Det er måden 
at gøre det på - hvis forslaget bliver 
vedtaget, så er det sådan.

 - lad os i det mindste udvise så meget 
respekt for det demokrati, der ifølge 
vedtægterne er styreformen i Aalborg 
Roklub.

Kajakkerne skal nok overleve – om ikke 
andet, så i de mange roklubber, der 
med succes har indført kajakroning 
som et naturligt supplerende tilbud til 
medlemmerne.

Vi ses på vandet – forlæns eller 
baglæns ?
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EMNE: Så sælg dog de kajakker 
– svar fra bestyrelsen
Af Jesper Poulsen Winther 

Da nuværende bestyrelse overtog 
stafetten, var der ganske rigtigt et 
reglement for kajakroning i regi af 
Aalborg Roklub. Dette reglement 
var dog efter bestyrelsens vurdering 
ikke fyldestgørende, hvorfor vi 
bad kajakudvalget om oplæg til et 
fyldestgørende reglement.
Det daværende reglement havde intet 
om langture/roture udenfor dagligt 
rofarvand, som vi erfarede at flere 
medlemmer allerede havde været 
aktive deltagere i.
Husk bestyrelsen har objektivt ansvar 
for medlemmernes handlinger når 
de er på ”vandet” i Aalborg Roklubs 
både.

Med hensyn til nyt reglement, bad 
bestyrelsen i april 2005 om et oplæg, 
som kunne erstatte det ”gamle”, vi fik 
først et udkast i juli 2005, hvorefter 
det behandles i løbet af sommer/
efterår 2005.

I efteråret 2005 er der vedtaget et nyt 
reglement vedrørende kajakroning i 
regi af Aalborg Roklub. 

Det af bestyrelsen vedtagne reglement 
kunne kajakudvalget ikke ”godkende”, 
idet de mente at med det vedtagne 
reglement kunne man ikke opfylde 
kravet fra Friluftsrådet til tilskud. 
Hertil skal nævnes at AR med det 
oprindelige reglement for kajakroning, 
som var langt mere restriktivt end det 
nugældende reglement, ikke kunne 
opfylde de kriterier, som krævet for at 
få udløst tilskuddet fra Friluftsrådet.

I foråret 2006 har bestyrelsen møde 
med en repræsentant for kajakudvalget 
og på dette møde udarbejdes der et nyt 
oplæg til kajakreglement. Samtidig 
har vi kontakt til DFfR for at få deres 
”godkendelse” at reglementet for 
kajakroning.
Alt ovenstående er endeligt på plads i 
midten af maj 2006. 

Hvorfor kajakudvalget ikke har valgt at 
udbyde kursus i indeværende sæson, 
kan bestyrelsen ikke svare for, da alle 
regler og formaliteter er på plads for 
afholdelse af kursus.

Med hensyn til den endelige søgning 
om støtte fra Friluftsrådet, mangler 
vi stadig oplæg til brochure/pjece 
vedrørende kajakroning i Aalborg 
Roklub. 

Bestyrelsen har ingen intentioner om 
at modarbejde beslutninger vedtaget 
af Aalborg Roklubs generalforsamling 
– og vi mener ikke, at vi har arbejdet 
sådan.

Men burde den bestyrelse, som var 
fungerende ved vedtagelsen om 
indførsel af kajakker i Aalborg Roklub, 
ikke have færdiggjort deres arbejde. 
Beslutningen er truffet i 2003, da den 
nuværende bestyrelse overtager i 2005 
er arbejdet ikke færdiggjort.

Du bør ikke være bange – demokrati, 
vedtagelser på generalforsamlinger, 
er stadig den gældende styreform i 
Aalborg Roklub.
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Kajakreglement for Aalborg Roklub 
 
1.Gyldighedsområde. 
 Dette reglement er gældende for kajakroning i regi af Aalborg Roklub. 
 
 Dette reglement er et tillæg til Aalborg Roklubs reglement. Det medfører, at såfremt  

nærværende reglement ikke er fyldestgørende, er Aalborg Roklubs reglement  
gældende. 

 
2. Uddannelse og opnåelse af kajakret. 
 Almindelig roning uden ledsagelse i Aalborg Roklubs kajakker er kun tilladt roere,  

der har korttursstyrmandsret og gennemgået en uddannelse i kajakroning og 
efterfølgende har fået tildelt kajakret. 

 
 2.1 Uddannelse. 
 For at erhverve kajakret skal roeren have gennemført et kajakkursus under ledelse af  
 en af Dansk Kano- og Kajak Forbund autoriseret instruktør.  
 
 2.2 Tildeling og inddragelse af kajakret. 

Efter gennemført uddannelse kan instruktøren indstille til Aalborg Roklubs bestyrelse, 
at  kursisten tildeles kajakret. 

 
3. Materiel. 
 3.1 Både og tilhørende materiel. 
 Kajakker og tilhørende materiel skal være godkendt af Aalborg Roklubs bestyrelse. 
  
 3.2 Sikkerhedsmateriel. 
 Svømme- og redningsveste skal være typegodkendt. 
 
4. Rofarvand. 
 Dagligt roområde følger det til enhver tid gældende område for Aalborg Roklub. 
 
 4.1 Vinterroning. 
 I perioden fra 01 oktober til 30. april gælder Aalborg Roklubs reglement. 
 
5. Ture uden for dagligt rofarvand. 
 Ture sker kun med ledsagelse af inriggede både. 
 Det forudsættes at kajakroeren har langtursstyrmandsret. 
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EMNE: Udvikling eller afvikling??
Af Flemming Fuusager 

Scenen er årets fødselsdagsfrokost i 
roklubben. Formanden har afsluttet 
hædring af dem, som har fortjent 
en sådan, herunder uddelt Schølle-
pokalen. 
Så rejser rochefen sig op, idet han 
ytrer, at han gerne vil sige et par ord. 
Han siger herefter, at formanden i det 
forgangne år har gjort et meget stort 
stykke arbejde. Som et eksempel giver 
rochefen, at hver gang man ringer til 
formanden, så står han altid nede i 
roklubben og er i gang med at rense 
slæbestedet, feje bådhallen eller spule 
bådpladsen. Et praktisk stykke 
arbejde. Hurra for det og herfra skal 
også lyde anerkendende ord for den 
tid, som formanden lægger i vores 
klub.

Men set i relation til Gregers et 
al.´s indlæg i maj/juni nummeret, 
formandens egne gentagne opfor-
dringer om, at flere gerne må tage 
del i arbejdet i roklubben samt - ikke 
mindst - Peter Laubeks uhyggeligt 
rammende indlæg i juli/august 
nummeret, så måtte jeg trække på 
smilebåndet, da rochefen sagde 
ovennævnte ved frokosten.

I min optik befinder roklubben sig i 
dag på nøjagtig samme stadie, som 
dengang Gregers som formand 

indkaldte til medlemsmøde og Task-
forcen blev etableret. Symptomatisk 
for denne tilstand er jo netop, at 
bestyrelsen - åbenbart med den 
nuværende formand i spidsen 
- trækker læsset og udfører det 
praktiske arbejde. Derfor min 
trækken på smilebåndet ved fødsels-
dagsfrokosten.

Så hvorfor Gregers (sammen med 
andre) nu desavouerer TaskForcens 
arbejde og de ændringer, som han 
selv som formand var med til at 
beslutte og gennemføre med det 
formål at få mere aktivitet i klubben 
og få arbejdet fordelt på flere hænder, 
det står for mig som en gåde. Men 
eftersom problemet med manglende 
aktivitet, manglende medlemstilgang 
og manglende “hænder” stadig 
eksisterer i klubben, så ser jeg frem 
til, at Gregers et al. træder i karakter 
og til næste generalforsamling stiller 
forslag, der vil kunne fremme dette 
og evt. selv går aktivt på banen. Hvis 
ikke, ja så har jeg kun et ord, der 
kan beskrive Gregers et al. s indlæg: 
Bålpissere.

Med venlig hilsen
Flemming Fuusager

På de næste tre sider er der debut til klubbens nye 
comic-serie. Den er udarbejdet af Simon Lyngshede. 
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EMNE: Om Kanolles tur til 
Stockholm
Af John Fjelsted Larsen

Det er meget tidlig morgen i 
færgehavnen i Frederikshavn, da 
Kanolle sammen med 9 andre 2-åres 
inriggere køres ombord på Stenas 
morgenfærge til Gøteborg lørdag den 
15. juli – meget tidlig! Kvinder med 
småbørn og pensionister med stok 
viger frygtsomt til siden, da 35 roere 
– de fleste bevæbnet med soveposer 
eller slumretæpper - kæmper sig vej 
op ad trapperne fra vogndækket for 
at kapre en magelig stol eller i bedste 
fald en sofarække, hvor den afbrudte 
nattesøvn kan fortsættes et par timer 
endnu – det lykkedes for nogle af os.

Det var startskuddet til Nordjysk 
Kreds’ sommerlangtur til Mälaren / 
Stockholm, hvor vi skulle tilbringe de 
næste 7 dage sammen med roere fra 
Hellerup. Greve, Furesø, Helsingør, 
Svendborg, Åbenrå, Kolding, Århus, 
Samsø, Skive, Mors, Struer, Gjøl, Hals 
og Aalborg. 

Første stop var Slagsta Marina, hvor 
bådene blev læsset af. Vi blev inddelt 
i 5 mad-/telthold, hver med  2 telte 
samt køkkengrej og gasblus – det 
skulle vi så enes om den næste uge. 

10 både og 35 roere – det giver plads 
til et landhold, som søger for at fragte 
livsfornødenheder som køkkenkasser, 
telte, rødvin samt øl og vand frem 
til næste lejrplads. Alle havde som 
udgangspunkt 1 landdag og 6 rodage 
–  det betyder, at roholdene ikke skulle 
bekymre sig om andet end at nyde 
turen og være fremme ved lejrpladsen 

inden spisetid – og det gjorde vi så.

30 – 35 km var en typisk dag – med 
tid til at nyde den flotte og spændende 
natur, og ind i mellem også plads til 
lidt kultur. Det gav respekt, da den 
en gamle vikingeby Birka (Sveriges 
svar på Hedeby) blev ”invaderet” af 
10 danske klinkbyggede robåde med 
splitflag – eller da de samme 10 både 
lagde til kaj ved Gripsholm Slot ved 
Mariefred. 

Efter 5 dage i naturen var det en helt 
speciel oplevelse at ro gennem slusen 
til Stockholms havn – med ét var vi 
i Stockholm centrum med Gamla 
Stan og Kongeslottet om bagbord, og 
skibstrafikken var nok en kende mere 
heftig, end vi er vant til på Limfjorden. 
Vi overnattede her i den lokale roklub 
ved Hammerby, og de fleste benyttede 
lejligheden til en aftentur i Gamla 
Stan.

Den sidste dag var der mulighed for 
at lave enten en kort rotur tilbage til 
Slagsta – det gav nogle mulighed for at 
besøge Vasa Museet – eller slutte med 
de sædvanlige 35 km rotur rundt om 
Lövön til Marinaen, hvor såvel både 
som roere fik et velfortjent bad før 
turens sidste fælles middag. 
 
Som de fleste vil huske, lå der i 
størstedelen af juli måned et stabilt 
højtryk over Skandinavien – så også 
vejrmæssigt var turen en succes. 
Bortset fra en enkelt formiddag, 
hvor der vel faldt 10 dråber, var 
ugen præget af høj sol, klar himmel, 
farverige solnedgange, lune aftener 
med lejrbål - og næsten ingen myg.
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En meget stor tak til Lise og Allan, 
som havde rekognosceret, planlagt 
og koordineret turen – vi havde 
en pragtfuld tur, og ser frem til at 
genopleve den, når vi forhåbentlig alle 
mødes til  gensynsweekend i Aalborg 
7. – 8. oktober.

Fra Aalborg Roklub deltog udover 
Kanolle

Søren Borgstrøm-Hansen, 
Finn Laursen og 
John Fjelsted Larsen

EMNE: Broroning 2006
Af Tjalfe G. Poulsen

Fredag den 11. august var vi 9 
håbefulde roere fra AR og ADR, der 
drog af sted til Nyborg, for at bevise 
vor duelighed som ægte roere, ved at 

krydse Storebælt fra Nyborg til Korsør. 
Og for at der ikke skulle herske nogen 
tvivl om vor hensigt, ville vi også ro 
tilbage igen. Onde tunger vil vide, at 
det var en demonstration mod DSB’s 
mange forsinkelser med det formål, at 
vise at det faktisk er hurtigere at ro til 
Sjælland end at tage toget. Dette kan 
undertegnede dog dementere, selvom 
det ikke kan afvises, at der har været 
tilfælde, hvor det rent faktisk ville 
være hurtigst at ro.
Hvorom alting er så forlod vi 
Nordjyllands hovedstad ud på 
eftermiddagen og kørte sydpå gennem 

hovedlandet. De 7 af os kørte i lejet 
bus med Søren som kompetent 
chauffør og med 4 både på slæb (det 
var kun de tre, der rent faktisk skulle 
ud at ro). Uden mad og drikke duer 
helten jo som bekendt ikke, så vi 
holdt ind i nærheden af Danmarks 
højeste punkt, og fik en tiltrængt gang 
aftensmad, hvorefter turen gik videre 
til Nyborg strand camping. 
Vi var selvfølgelig med det samme nede 
på stranden og vurdere vand, vind og 
vejr. Det blæste temmelig meget, og 
der bredte sig en vis nervøsitet for 
om roningen nu også blev til noget. 
Det var jo ikke lykkedes første gang 
arrangementet løb af stabelen. Nå 
vi fik bådene båret ned på stranden, 
og teltene stillet op ,mens det så 
småt begyndte at regne. Til trods 
for aftenens relativt dårlige vejr, 
oplyste arrangørerne dog, at vejret 

ville blive bedre næste morgen, og at 
der var gode chancer for, at roningen 
alligevel ville blive til noget. Efter lidt 
socialt samvær i damernes telt hvor 
morgendagens udfordringer blev 
vurderet, tørnede vi alle ind, mens 
regnen langsomt tog til udenfor. 
Vi var oppe næste morgen tidlig kl 
4 for at kunne være klar til at ro kl 
6. Det var buldrende mørkt, regnede 
om muligt endnu mere end aftenen 
før, og blæsten havde heller ikke lagt 
sig. Det tegnede ikke alt for godt. 
Liselotte og Sten vågnede op til en 
mindre vandskade i deres telt. Ved 

’Andemor’ med alle sine ’ællinger’ på vej over østerrenden Foto: Tjalfe G. Poulsen
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morgenmaden, som blev indtaget i 
herreteltet, var Sørens pandelampe 
til stor nytte, da det ellers ville have 
været en noget blandet kulinarisk 
fornøjelse. Det er faktisk lidt af en 
udfordring, at arrangere morgenbord 
i noget nær totalt mørke. 
Nå morgenmaden var en success, 
madpakkerne blev smurt, rospande 
og både gjort klar, og kl 05.30 
indløb dagens første vejrudsigt, der 
forudsagde, at vinden ville lægge sig, 
og at man forventede rolige vindforhold 
omkring kl 8. Det kom til at passe (den 
slags meteorologer ku` vi godt bruge 
på TV). Omkring halv otte var der stort 
set vindstille; men regnen fortsatte 
dog med uformindsket styrke. Alle 
24 både, der skulle afgå fra Nyborg, 
kom på vandet, og vi begyndte vort 
togt mod den fjerne sjællandske kyst 
(22 km borte). Det skulle dog ikke 
vare længe, inden vinden igen tog til, 
og bølgerne voksede til en anseelig 
størrelse (nogle gange forsvandt 
både og besætninger ud af syne i 

bølgedalene, og undertegnede har fra 
pålidelig kilde fået oplyst, at der rent 
faktisk var tilfælde af søsyge blandt 
nogle af besætningerne). En båd fik 
rorskade og måtte vende om. Med 
vind og bølger lige imod roede vi andre 
ufortrødent videre mod Sprogø, hvor vi 
mødte de 25 både fra Sjælland på vej 
vestover. Ved Sprogø holdt vi pause, 
og ventede på at alle Sjællandsfarerne 
skulle samles før turen kunne 
fortsætte østpå. Det kom til at vare en 
times tid før alle var samlet, idet nogle 
af bådene var kommet på afveje i det 
urolige vand. Nogle af os var blevet 
temmelig kolde, og måtte derfor intage 
medicin mod hypotermi. 
Som en anden flok ællinger med 
andemor i spidsen, blev vi herefter 
gelejdet over østerrenden af 
hjemmeværnets marinekuttere, hvis 
opgave det var at holde samling på 
tropperne og sikre, at vi ikke kom i 
vejen for skibe, der skulle passere 
under østbroen. Vel ovre blev vi 
sluppet løs, og roede herefter de sidste 
par km ind til Korsør havn, hvor vi 
ankom godt gennemblødte ca 31⁄2 time 

Udsigt fra stranden ved Korsør

Man føler sig lille ved siden af østbroens enorme 
ankerblok
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efter afgang fra Nyborg. I Korsør var 
regnen holdt op, vejret var hæderligt, 
og det var tid til at skifte til tørt tøj 
samt indtage den medbragte mad. 
Efter en velfortjent middagspause 
og med batterierne ladet op, var det 
igen tid til at vende næsen vestpå. 
Ved afgangen sørgede et af Mærsks 
containerskibe for at der var et bredt 
udvalg af store dønninger, hvilket 
sikrede at det tørre tøj i mange tilfælde 
genvandt formiddagens noget fugtige 
tilstand. Vinden havde dog lagt sig, 
solen kiggede frem mellem skyerne, 
og vi var i fint humør til hjemturen 
hvor der takket være det gode vejr, var 
rig lejlighed til at lade sig imponere 
af østbroens storslåede arkitektur. 
I undertegnedes båd sørgede Mads 
som styrmand for, at at vi kunne 
studere broen på nært hold. Før 
passage af østerrenden holdt vi igen 
pause for at vente på klar bane, og her 
var der mulighed for at observere et 
interessant vejrfænomen i form af en 
skypumpe, der hang et par kilometer 
fra os. Efter at være blevet eskorteret 
til Sprogø af hjemmeværnet, fortsatte 
vi vestpå på egen hånd, og passerede 
efter nogen tid den Sjællandske flotille 
på vej tilbage til Korsør. Vel ankommet 

til Nyborg midt på eftermiddagen blev 
bådene læsset på traileren, så de var 
klar til afgang næste morgen. Herefter 
var der tid til lidt afslapning inden 
forberedelse af aftensmaden, der blev 
indtaget i DFfR’s infotelt som vi lånte 
til lejligheden. Efter maden var det tid 
til hygge, vin og øl sammen med nogle 
af de andre roere, der havde valgt først 
at tage hjem søndag. 
Søndag morgen (hvor vi heldigvis 
kunne sove lidt længere end dagen 
før) blev morgenmaden igen indtaget i 
herreteltet, denne gang dog i dagslys. 
Telte og bagage blev herefter pakket 
ned, og vi begav os vestpå igen med 
Søren ved rattet. I Vejle var vi inde 
omkring Grejsdalens inriggerværft 
for at aflevere en ADR båd, der skulle 
repareres. Vi fik samtidig lov at kigge 
indenfor i værkstederne, hvor der 
lugtede dejligt af frisk træ, og hvor der 
var flere inriggere på forskellige stadier 
i fremstillingsprocessen. I Århus gjorde 
vi igen holdt for at få frokost, hvorefter 
vi fortsatte til Aalborg hvor vi ankom 
ved 2-tiden. Efter aflæsning af bagage 

Skypumpe over Storebælt

På vej mod Fyn med Mads ved roret
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og både mv. var det tid til (i hvert fald 
for undertegnedes vedkommende), at 
komme hjem og studere nærmiljøet 
omkring bruseren efterfulgt af en 
tiltrængt eftermiddagslur. 
Til slut vil jeg gerne sige tak til Sten, 
Søren, Peter, og Mads samt vore ADR 
kolleger udi roningens ædle kunst 
for en dejlig tur, til arrangørerne 
for en uforglemmelig oplevelse og til 
hjemmeværnet for god og professionel 
service.

EMNE: Grand Prix på Bagsværd Sø  
Af Mads Bach-Sørensen

Anden runde af dette års Otter Grand 
Prix fandt sted på Bagsværd Sø 
søndag den 27. august. Vi havde på 
holdet besluttet at udnytte chancen 
for at komme på en træningslejr. Vi 
tog derfor af sted fra Aalborg Roklub 
allerede fredag morgen.

Bilen var lejet hos Bugge, formanden 
sad bag rettet og der var kaffe på 
kanden, så det blev en hyggelig tur til 
Sjælland.

Efter at have slået teltene op på 
bredden af Bagsværd Sø, og rigget 
bådene til, tog vi os en træningstur 
på søen. Det er dejligt at prøve at ro 
på søen med de faste baner og ingen 
sejlbåde at skulle holde øje med.

Efter roning stod den på 
forhåndstilberedt aftensmad. Det var 
igen formanden, der havde været i 
køkkenet. Vi blev alle mætte og gik 
tidligt i seng.

Lørdag morgen startede med 
morgenmad i det fri, efterfulgt af 

endnu en træningstur på søen i de 
små både.
Resten af dagen var Morten turistfører 
og viste os de bedste iskiosker han 
kendte. I løbet af dagen blev det 
gode sommervejr afløst af regn og 
tordenvejr, og vi måtte sidde i ly for 
regnen hele lørdag eftermiddag. Der 
var så meget vand, at flere af teltene 
måtte flyttes. Det dårlige vejr betød 
desværre at vi måtte aflyse træningen 
lørdag aften.

Henrik havde taget turen helt fra 
Aalborg for at heppe på AR. Vi mødtes 
med ham på Bakken, hvor vi spiste 
vores aftensmad, og efterfølgende så 
lidt på seværdighederne.
Det var meget hyggeligt, og jeg tror 
også at vores styrmand ,venligst 
udlånt af ADR, Pernille hyggede sig, 
på trods af al mandehørmen hun 
måtte lægge øre til.

Søndag morgen startede vi med en kort  
tur på søen. Herefter gik regattaen i 
gang. Vi måtte fra AR kæmpe hårdt for 
placeringerne i løbene. Det blev ikke 

Efter Bagsværd tænkte træner Wendt nok på om det 
var muligt for otter-holdet at forblive i 2.division  
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til førstepladser, men det lykkedes at 
holde afstand til Fredensborg, vores 
nærmeste konkurrenter, og derved 
ser det ud til at vi kan forblive i 2. 
division. 

Som før nævnt havde Henrik taget 
den lange vej til Bagsværd. Han var 
ikke den eneste, Naja vores anden 
styrmand havde også taget turen 
sammen med os.
Endvidere fik vi Besøg af Flemming 
Due med frue. De var begge iført 
mørke briller, da de åbenbart havde 
festet til ud på de sene timer.

Vi vil gerne fra 8GP holdets side sige 
tak for opbakningen, og en stor tak til 
Morten for engagement og planlægning 
af turen.

EMNE: Ålegilde  
Af Carl Emil Heidemann

Årets Ålegilde blev afviklet fredag den 
6. oktober i sædvanlig god ro og orden 
i vores hyggelige klublokaler.

Fremmødet og tilslutningen til 
arrangementet var næsten 100%. 
Udover de personer der havde knoklet 
med at stege ål m.v., mødte vi andre 
op til et flot og veldækket bord.
Der var alt hvad man kunne spise af de 
stegte ål med kartofler og persillesovs 
til. Og sovs var der nok af – her var 
ikke tale om sauce. De stegte ål blev 
fulgt godt på vej af øl og brændevin i 
rigelige mængder.
Efter at ha’ afsunget et par af vor 
hjemlands vedmodige sange og 
afsluttet måltidet med dessert 
(citronfromage m/fløde) var der 
kaffe og småkager i de ”tilstødende 
lokaler”. 
En rigtig god aften med masser af 
gode løgnehistorier blandt gode 
rokammerater.

Med roerhilsen

Carl Emil Heidemann

Foto: Carl Emil Heidemann
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EMNE: 100 kilometers roning på 
tværs og rundt om Fur 
Af Aase og Merete fra ADR

-ikke på tværs af Fur, men på 
tværs af køn, bådtyper, klubber og 
udholdenhed.

Vi var 12 mennesker, der sammen 
gerne ville en tur rundt om Fur. De 
fleste i robåde, færre i kajakker og 
en enkelt ville slet ikke på vandet 
– heldigvis for os roere.

Her er så opskriften på, hvordan man 
kan lave en meget vellykket rotur med 
så mange forskellige ingredienser:
Man tager 4 roere fra Aalborg Dame 
Roklub, 5 fra Aalborg Roklub, 2 fra 
Kano- og Kajakklubben Limfjorden 
og en enkelt bilist. Roerne placeres i 2 
to’ere, 4 kajakker og i en autocamper. 
Robådene lånes i Skive Roklub, 
kajakkerne har man selv med fra AR 
og KKL – undtagen den, man låner 
på Fur. Et godt resultat opnås bedst i 
solskin og let vind.

Fredag eftermiddag var der afgang 
fra Skive Roklub. De 38 km fra Skive 
til Fur havde vi valgt at opdele i 3 
etaper – eftermiddagskaffen blev nydt 
på stranden foran Skive Roklubs 
sommerhus, den medbragte aftensmad 
blev indtaget på molen ved Sundsøre 
Tange, og ved ankomsten til Fur fik vi 
en velfortjent øl og grillpølse. 

Servicevognen, der medbragte al vores 
bagage, telte og forsyninger til hele 
weekenden, var i god tid ankommet 
til de to hytter vi havde lejet af Fur 
Bådelaug og DFFR.

Lørdagens tur rundt om Fur var 
pragtfuld. Nordsidens klinter skal 
ses fra en båd. Solen skinnede fra en 
skyfri himmel, fjorden var blikstille, 
og overfladen blev kun brudt af de 
legende sæler. Denne oplevelse var - 
sammen med en 5-stjernet aftenmenu 
- helt sikkert turens højdepunkt.
På hjemturen om søndagen havde vi 
igen god glæde af ”servicevognen”. 
Diner transportable i Sundsøre – kan 
man ønske sig mere.

Flere af turens deltagere mestrede 
styringen af mere end en type fartøj, 
så undervejs blev der adskillige gange 
skiftet bådtype og mandskab. Alle fik 
på den måde deres ønsker opfyldt. 

Turens længde udgjorde i sig selv en 
vis udfordring. Derfor havde vi sikret 
os muligheden for undervejs at stige af 
og på turen. Den mulighed blev også 
benyttet, hvilket den skarpe læser nok 
allerede har regnet ud.

Foto: Merete Bågøe
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at vor tidligere roklubejer returnerede 
fremsendte navneliste med følgende 
korrektion: 
John Terp er nu blevet til John T. 
Terp. Der er nu opstået tvivl om, at “ T 
“ står for Tuborg eller
Tallisker!
 
at redaktørerne glæder sig over, at 
det i den grad vælter ind med stof til 
bladet. Debatstof, reportager og flotte 
billeder ect. 

at det ser ud til at nogle af vore 
nye medlemmer i denne smukke 
sensommer går i motionsrummet i 
stedet for at tage ud og ro på fjorden. 
Det er særdeles vigtigt, at man så 
hurtigt som muligt får så meget ro 
- erfaring som muligt. Sørg derfor i 
videst muligt omfang at komme på 
fjorden når vejret tillader det. Der 
kommer en lang vinter, hvor der bliver 
rigelig med tid og lejlighed til “ At løfte 
jern “.

at I skal tage kalenderen frem og 
skrive ud for lørdag den 4. novenber: 
GAR “ Candle Light Aften “ med 
vinsmagning. Hvis der står noget i 
kalenderen - så slet det ! Er du ikke 
allerede medlem af Gamle Aalborg 
Roere så kan du nå det endnu ved at 
kontakte formand Michael Richter på 
telefon 98 18 13 51.

at vor åleslanke, senede, sports-
trænede næstformand Steen Chris-
tiansen forleden efter en tur i 
finnebadet kunne meddele, at han var 
blevet stukket af myg. Hertil svarede 
en af de bringebrede fra team torsdag - 
det er fysisk umuligt. Næstformanden 
kunne så blot konstatere, at der 
var noget, der kløede. Denne sidste 
bemærkning udløste en række 
kommentarer fra veteranbænken, der 
ikke er egnet til bladet.

at bestyrelsen skal orienteres, når 
man tager på ferielangtur.

at årsagen til, at håndtagene på 
romaskinerne skal sprittes af efter 
brug, skyldes risikoen for smittefare. 
Det har jo ikke tidligere været et 
problem, men erfaringer fra andre 
motionscentre viser, at f.eks. 
stafylokokker kan overføres, hvis 
hygiejnen ikke er i top.
 
at Flemming Due ved fødseldags-
frokosten delte roser ud til formanden 
Jesper Winther, der ofte blev set 
værende i gang med at vaske vinduer, 
spule baderum, fjerne græs mellem 
fliserne o.m.a. i bestræbelserne 
på at holde klubhuset i god stand. 
Det kunne måske animere andre 
klubmedlemmer til lige at gribe en 
kost og feje i bådhallen eller en skovl 
og rydde slæbestedet for tang m.v.
 
at der går rygter om, at Ole Engen 
overvejer, at afprøve om færdighederne 
som murer er stadigt eksisterende. 
Så vi venter spændt på om den 
manglende flise i gulvet i finnebadet 
pludselig ikke mangler mere.
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at den gamle chef for morgenroerne 
Karl Johan Thomsen var helt i 
top til fødselsdagsfrokosten. Først 
agerede han “Pligten” i Kanolle og 
roede næsten non stop Norden tur 
/ retur for derefter under frokosten 
sammen med Jørgen Peter Moosdorf 
m.fl. at give “ Flade Jensen “ for fuld 
udblæsning.
 
at Bent Mølgaard fra Team Torsdag 
blev så inspireret af solistoptræden 
ved fødselsdagsfrokosten, at han 
overvejer at fremføre sit gamle 
glansnummer “ Varde`s vilde liv “ til 
GAR`s efterårsfest.
 
at formanden gratulerer Helge for at 
være den roer, der i 35 år flest gange 
har holdt op med at ryge

at medlemmerne fremover opfordres til 
at følge Helge Foss gode eksempel med 
nobel påklædning - ikke mindst når 
man skal hædres af klubbens formand. 
Alt det der med rullekravetrøjer, 
ukurante jakker og benklæder 

og manglende klubslips - i disse 
velfærdstider - hører ikke hjemme til 
en fødseldagsfrokost i Aalborg Roklub. 
Det er jo ikke en hønseavlerforening. 
Opmærksomheden henledes på at 
D.F.f.R ikke står for Dansk Forening 
for Racehøns.

at rochefen, som i daglige er 
beskæftiget ved ordensmagten i 
embeds medfør, har gjort opmærksom 
på hastigheds begrænsninger på 
fjorden, 6 knob. Han mener dog ikke 
at det  er relevant for medlemmerne 
af AR, da ingen ifølge ham har opnået 
disse hastigheder, hverken i inrigger 
eller outrigger .

at grunden til at Jacob Munch 
Nielsen ikke stillede med en otter 
til Aalborg Regatta, var båden ville 
være forfalden til straf, grundet 
hastighedsoverskridelse.

at Karl Johan igen har været ude at 
styre for morgen holdet – han troede at 
Stiftidene var der med fotograf!

at Thorkild til bådrengøringen 
inviterede ”holdet” til morgenkaffe på 
sin fødselsdag, hvornår mon det er?
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at team tirsdag fejrede Erik Hassings 
70 års fødselsdag i klubhusset 
med brunch og hele svineriet. Han 
ønskes et stort til lykke fra klubbens 
medlemmer.

at otteren fra otter-grand prix takker 
hermed Jacob Munk og hans skygge 
otter for ikke at komme til Aalborg 
regattaen, idet en 4. plads ser bedre 
ud end en 5. plads

at rochef Flemming Due  er blevet kåret 
som danmarks bedste hundefører 
indenfor ordensmagten.

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 2006
materiale SKAL sendes til 

roblad@dAalborgRoklub.dk

at efter hårdt arbejde er hvilen sød 
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