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FESTLIG KANINDÅB
Her ses Kong Neptuns slaver i højt humør

Foto: Jens Brandt
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Algade 13, 1. nr. 3           61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         26 80 30 04
   9000 Aalborg            Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstformand:   
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Tjalfe Poulsen  Færøgade 59, 4 tv.            20 87 18 36   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Karsten Holt  Boulevarden 39, 3.            98 29 42 87           
   9000 Aalborg           HRchef@AalborgRoklub.dk
Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Anders Ørom  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              98 18 58 93
    
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) 
 Per Nygaard  Pærevangen 9           98 18 49 53
   9000 Aalborg                    pnygaardp@stofanet.dk
Medlemsblad 
 Mikkel Gade (ansv.) Ryesgade 53, 3. tv.           98 77 00 77
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

 Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk

 Karsten Holt              Se HR-chef          
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Tak for en god fødselsdagsfrokost, og 
specielt tak til fremmødte jubilarer og 
AR’s 68’ere.

Det er altid dejligt at være i godt sel-
skab, og hvor får man det bedre end 
Aalborg Roklub?

Sæsonen går på hæld, men vi man-
gler et par regattaer endnu, så der 
er stadigt noget at opnå. 8GP-holdet 
mangler en tur til Brabrand, der er 
en Aalborg Regatta, og både 8GP-
holdet og 68’erne forventes at deltage 
i Copenhagen Harbour Race den 18. 
oktober.

I det daglige er der stor aktivitet på 
Fjorden. Mange hold er på vandet, og 
det er godt at se denne entusiasme og 
energi, der bliver lagt for dagen. 
Turene er både de ” korte” og de ”læn-
gere”. Jeg tror, I selv ved, hvem der 
tager hvilken tur. Men der vigtigste er 
at komme på Fjorden – det er det, som 
er med til holde Jer ”unge”.

Sommeren har budt på adskillige gode 

ture på både på Fjorden og i fremmed 
farvand. Deltagerne har alle været 
tilfredse, så det må være succes til eft-
erfølgelse. 

Lige så vel må succesen med de ”friv-
illige”, der har udført et eller fl ere 
arbejder i Aalborg Roklub hen over 
sommeren gerne fortsætte. En tak 
skal lyde herfra – jeg glemte Jer ved 
fødselsdagsfrokosten.

Tak for denne gang – vi mødes på 
Fjorden.

EMNE: Efterårsfest for GAR-
medlemmer med ledsager
Af Per Nygaard

Efterårsfest for GAR-medlemmer med  
ledsager.

Som tidlige publiceret i dette blad 
afholder GAR igen i år den tradition-
elle efterårsfest lørdag d. 1. november 
og alle vores medlemmer, unge som 
ældre opfordres til at møde op for at 
gøre festen uforglemmelig.
Slagter Stiller vil sørge for, at menuen 
vil være, som vi ønsker den, og aftale 
om musikledsagelse er også ved at 
være på plads, så reserver aftenen og 
hold øje med den skriftlige indbydelse, 
der udsendes først i oktober.

På vegne af GARs festudvalg
Per Nygaard, formand
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AKTIVITETSKALENDER

 September 
 20. 8GP - Brabrand
 21. Styrmandskursus
 27. Løvfaldstur 
 28. Løvfaldstur 
 
 Oktober 
 11. Flæskestegstur
 18. Copenhagen Harbour Race
 25. Standerstrygning
 
 November 
 1. GAR-arrangement
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EMNE: Vedrørende fællesbillede
Af Michael Richter

Fællesbilledet fra fødselsdagsfrokos-
ten kan købes hos Michael Richter for 
50 kr. Se opslag i klubben.

EMNE: Set og hørt ved årets fød-
selsdagsfrokost
Af Peter Laubek

At ikke mindre end 50 feststemte roere 
var mødt op for at fejre klubbens 122. 
år samt landsholdsotterens 40 års 
jubilæum.
At på initiativ af tidligere GAR formand 
Michael Richter stillede Johnsen`s 
Foto op for at tage et fællesbillede af 
samtlige festdeltagere, med alle slipse-
drengene på første række. Det skal 
tilføjes, at der ikke blev sparet på gode 
råd til fotografen, da han entrede klub-
bens wienerstige for fi nde den rette 

fotografi ske vinkel til optagelsen.
At efter roning og fotografering blev 
der serveret skipper labskovs med øl 
og brændevin på 1. sal. Dejligt vi igen 
kan regne med forloren skilpadde de 
ulige år og skipper labskovs på lige 
årstal.
At selskabet var stærkt præget af delt-
agelse af en række af klubbens gamle 
koryfæer, der ikke længere har deres 
daglige gang i klubben: Ole Birkerød, 
Svend Johansen, Jens Erik Nielsen, 
Tommy Møhler, Mogens Pedersen, 
Hans Jensen m.fl . alle med tilknytning 
til kaproningsafdelingen og landshold-
sotteren sidst i 60erne.
At i år var Nygaard-klanen suveræn 
m.h.t. deltagelse – alle var der Hans, 
Ib og Per. Broe-klanen var ganske vist 
repræsenteret ved Store Broe, men der 
manglede et par stykker. Så hånere-
tten tilhører Nygaard-Klanen frem til 
næste fødselsdagsfrokost. 
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At selvom nostalgien var mere udbredt 
ved denne frokost end vanligt blev 
der selvfølgelig affyret en række af de 
sædvanlige oplysende og ikke mindst 
afsporende kommentarer når forman-
den forsøgte at tage ordet
At eksempelvis ”Mandagsholdet” på 
sin rotur ned i havnen, holder pit stop 
ved Kanon-laugets signalmast ved den 
gamle Goliathbro – bl.a blev det afs-
løret, at man efter aftale med laugets 
sponsor, der fremstiller høreappa-
rater, ikke advarer befolkningen, når 
man fyrer kanonen af! 
At landsholdsotteren på sin træning-
stur før frokosten holdt velroet udfor 
den nye Utzon bygning og med danne-
brog i hånd vinkede til landkrabberne, 
der havde taget opstilling på kajen. 
Det er ikke sket tidligere, at der fl ages 
med stutfl ag i klubbens både. Blot 
et eksempel på, at når Hans Jensen 
(Barber Hans) sidder ved roret kan 
han få de gamle kaproere til hvad som 
helst. 
At Berhard bad om en ekstra 
brændevin, da formanden meddelte, 
at ”Gammelmandsotteren” var tilmeldt 
Copenhagen Harbour Race, hvor klub-
ben forventer at kunne stille op med 2 
ottermandskaber.
At Peter Gadegaard endnu en gang 
blev kaldt til orden af formand Jesper 
Winther under dennes tale til forsam-
lingens jubilarer – Peter undskyldte 
sig med, at han kun havde talt om 
hvor godt formanden holder sig!
At forsamlingen herefter på forman-
dens opfordring sang klubsangen: ”Vi 
har en splendid roklub” – et forslag 
der i allerhøjeste grad faldt i rebellen 
Peter Gadegaards smag - han sætter 
stor pris på tekst og melodi!
At der var en del jubilarer, især af 

de yngre årgange, der ikke var mødt 
op, heraf en del uden afbud – det bør 
påtales. Dog skal det tilføjes, at Henrik 
Vejlstrup, der skulle have 40 års nålen 
havde meldt afbud, da han skulle delt-
age i kursus i Florida.
At der andet steds i bladet er en liste 
over årets jubilarer, men her skal 
nævnes, at vi fremover skal fortsætte 
med de smukke gamle årsnåle. De nye 
med årstal påsat sløjfen er for usle og 
bør ikke udleveres fremover.
At Hans Nygaard, der fi k 40 års nålen, 
på jubilarernes vegne kunne over-
række en pengegave til klubbens for-
mand. Hans opfordrede ved samme 
lejlighed klubbens kontingentkasserer 
til at revidere adresselisten, med 
tilhørende telefonnumre - han var ikke 
en gang i stand til at ringe sig selv op – 
også dette nummer var forkert.
At 50 års jubilaren Ove Thomsen, holdt 
traditionen i hævd med at 50 års jubi-
larerne tager ordet og mindes deres 
oplevelser i klubben. På sin veltalende 
og underholdende facon causerede 
Ove over bl.a. den meget højtidelige 
og ærbødige invitation som han havde 
modtaget fra den ærede formand. 
Endvidere omtalte Ove en lang række 
af de festlige og sjove rokammerater, 
med mærkelige øgenavne, han har 
kendt gennem de mange år i Aalborg 
Roklub: Kringeling – Ajs – Skrald – 
Nitte – Schølle – Kanolle – Smækker 
– Buffas og mange fl ere. Ove omtalte 
de festlige fyre og den kammeratlige 
tone, der altid har hersket i roklubben 
og sluttede af med et par hændelser 
fra klublivet. Engang i fi nnebadet 
fortæller en kammerat efter ferien, at 
han har været i Baden Baden, hvortil 
Leo Quist bemærker, at han har været 
i Løkken Løkken. En anden oplevelse 
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stammede fra en Silkeborg – langtur, 
hvor roerne var inde et sted og drikke 
eftermiddagskaffe, og blev betjent af en 
sød ung pige, hvortil Ajs bemærkede: 
Hellere en lårkort pige end en højrøvet 
tjener. Med Ove`s festlige indslag var 
tonen slået an!   
 
At bestyrelsen igen ramte plet, da 
de afslørede hvem der skulle mod-
tage Schølle – pokalen. Det blev 
ingen mindre end Lørdagsbaderne, 
repræsenteret ved Børge Christof-
fersen, Bent ”Bog” Christensen samt 
Poul Erik ”Smeden” Christensen. 
Valget blev begrundet med den tekni-
ske udførelse af sø – og landsætning-
sramperne ved slingersen samt ikke 
mindst opførelsen af klubbens nye 
vartegn  kran-arrangementet. Sidst-
nævnte forener unikt det praktiske 
med det skulpturelle. Tiden vil vise om 
”Smedens Kran” fremover for Aalborgs 
havnefront vil opnå samme status som 

”Den lille havfrue” for Langelinie.
At Mogens Pedersen, pligten fra land-
sholdsotteren, på vegne af Kolding-
drengene, takkede for initiativet og 
invitationen til 40 års jubilæet ved 
at fortælle om hvilken betydning de 
3 år i Aalborg Roklub havde haft for 
ham og Tommy Møhler. Om hvorledes 
Jens Sigfred havde overtalt ham til 
at ro kaproning i Aalborg. Hvad gut-
terne i kapafdelingen og ikke mindst 
ledelsen Ole Birkerød, Svoger alias 
Per Larsen og Frank Pedersen havde 
betydet. Mogens fortalte bl.a.om arbe-
jdet med kapfonden, om landshold-
sotteren, om tunnelmatchen mellem 
AR og Cambridge i 1969. Ikke mindst 
legendariske Frank Pedersen, der efter 
inspiration fra Karl Adams i Tyskland, 
lærte vore roere det ”Fodtræk” der 
anvendt rigtigt gav trekvart længde. 
Herefter sang forsamlingen en gammel 
kap-vise fra 1967 med hint til bl.a. 
krigeren Bjarne, bestyreren Birkerød, 
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Admiralen m.fl .  
At det gamle slogan: ”En gang roer, 
altid roer” i allerhøjeste grad stadig 
gælder for vore Koldingdrenge. Mogens 
Pedersen er formand og Tommy Møhler 
er kasserer i Kolding Roklub.
 Endvidere skal nævnes, at Jens Erik 
Nielsen, Dypper, i dag er særdeles 
aktiv roer i DSR, hvor han er ivrig vet-
erankaproer ved siden af lægegerning 
og familieliv.
 At de gamle rokammerater og deres 
udgydelser, gjorde et så stærkt indtryk 
på landsholdskæmpen Svend Johan-
sen, at han også i en tale gav udtryk 
for den store betydning ungdom-
sårene i AR havde betydet for ham. 
Han efterlyste ildsjæle som Frank 
Pedersen, Ole Birkerød og Svoger, der 
virkelig forstod at få Aalborg Roklub 
på landkortet. De vidste, at skulle vi 
slå Københavnerne – ja så skulle vi 
have en ny otter – og via kapfonden 
lykkedes det. Han mindedes stadig da 
de hentede den nye otter hos Henry 
Larsen. I dag hører man næsten ikke 
om andet end Hadsund Roklub. For-
samlingen fi k faktisk en fornemmelse 
af, at selvom Svend for år tilbage sagde 
”Velroet” , så var det lige før han igen 
vil sige ”Til roning klar”. Det var kun 
fordi fru Randi nedlagde forbud mod, 
at han uden fortræning, atter satte sig 
som sekser i otteren. Derfor og kun 
derfor kom Svend ikke på fjorden om 
formiddagen før fødselsdagsfrokosten. 
I samme forbindelse afl everede Svend 
en kuvert med 2800 kr. indsamlet 
blandt de gamle kaproere. Pengene 
skulle anvendes til indkøb af gode 
træårer – ikke noget med Big Blade!
At det blev endnu en dejlig dag i klub-
ben, med dejligt vejr og hyggeligt kam-
meratligt samvær med ligesindede. En 

stor tak til de medlemmer, der tog et 
nap med med hensyn til borddækn-
ing, bestilling, invitationer, kontakt 
til jubilarer, servering af mad, opryd-
ning og de mange andre opgaver, der 
skal udføres for at frokosten bliver en 
succes – og det blev den. 
At formand og redaktør efter frokosten 
påtog sig opgaven, at vise vore uden-
bys rokammerater, hvorledes Aalborgs 
havnefront tager sig ud fra landsiden. 

EMNE: Jubilarer i 2008
Af Jesper Poulsen Winther

Ove Thomsen  50
Hans Nygaard  40
Knud Verner Pedersen 40
Henrik Vejlstrup 40           
Arent Plesner  35 
Roar Clausen  35 
Peter Gadegård  30 
Morten Wendt Jensen 25
Morten Hæk  25
Erik Busse  20
Klaus Knudsen  15 
Jørgen Erik Sørensen 10 
Jørn Winther Bertelsen 10 
Carl Emil Heidemann 10 
Jens Thorsted  10 
Erik Jensen  10
Bernd Møller  10 
Jens Lund  10

EMNE: Brev fra USA
Af Henrik Vejlstrup

Brev fra USA!

Hej Jens Brandt!

Mange tak fordi du så hurtigt smed 
billederne fra  fødselsdagsfrokosten 
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på websiden. Jeg var desværre ikke 
i stand til at være der i person, men 
jeg var der i tankerne. Jeg nåede ud 
af Orlando inden Gustav gik forbi ude 
i Golfen. Regnbåndende kom indover 
Orlando, det til trods for at centeret af 
stormen var syd for Kuba. Det lignede 
en dansk efterårsdag med byger, lavt 
skydække og også lidt torden ind imel-
lem., men med 30 graders varme.
Efter at vi lettede var der urolig luft helt 
op til Columbia, SC. Her i Pittsburgh 
var det strålende vejr både i går, idag 
og også i morgen (Labor Day)(Fridag)
Det var dejligt at se de gamle gutter 
f. eks. Svend Johansen så jeg sidst i 

1986 til 100 års jubilæet.

EMNE: Gensyn med landsholdsotter 
og letvægtsfi rer fra 1968
Af Niels Erik Hofman

Historien bag: For 40 år siden nemlig i 
1968 havde Aalborg Roklubs kapron-
ingsafdeling et specielt godt år. Vi fi k 
en otter på det danske rolandshold, og 
senere på året vandt vores letvægts-
fi rer det danske mesterskab.  
Det startede med, at vi til standerhe-
jsningen fi k formanden for DIF, Gud-
mund Schack, til at døbe en ny otter 
indkøbt for penge, som kaproerne selv 
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havde skrabet sammen ved egen arbe-
jdsindsats. 
Det første løb, som den nye otter 
skulle stille op i, var til forårs regat-
taen på Bagsværd Sø. Her vandt vi en 
suveræn sejr, idet vi var i mål et par 
længder foran de nærmeste konkurr-
enter fra DSR. 
Senere på året var der så udtagelses 
løb på Brabrand Sø til landsholdet. 
Dengang i tresserne havde man en 
årrække såkaldte trelandskampe 
mellem Tyskland, Holland og Dan-
mark. Hvert land stillede med 2 hold i 
en række bådtyper.
På Brabrand Sø blev vi slået af Skjold 
med bare 2 sekunder, for øvrigt i tiden 
5.53. Undervejs tabte en af roerne 
delvis åren, så vi fangede en ugle, og 
det kostede nok sejren. Men vigtigst 
af alt: Vi blev udtaget til landsholdet 
i otter.
Trelandskampen fandt sted i Amster-
dam. Vi blev en fi n nummer seks – 
men det skal bemærkes at vinderen, 
den tyske otter senere på året vandt 
guld til olympiaden i Mexico.
Senere på året blev der dannet en let-
vægtsfi rer med fi re mand fra otteren: 
Hans Jensen (som styrmand) , Bern-
hard Andersen, Jens H. Hansen og 
Martin Granding plus Per Nygaard. 
Denne letvægtsfi rer stillede så op 
første gang til DM i Sorø og vandt her 
en suveræn sejr 11 sekunder foran 
favoritterne fra KR.

Nå tilbage til nutiden. 
På initiativ fra Flemming Due blev det 
besluttet, at vi skulle invitere alle gut-
terne fra Otteren og letvægtsfi ren, til at 
mødes igen ved klubbens fødselsdags-
frokost for at fejre 40 års jubilæet. 6 
mand blev inviteret: Mogens Pedersen, 

Tommy Møhler, Jens Erik Rokkedal, 
Svend Johansen, Martin Granding og 
Ole ”Birkerød” Jensen.  Kun Martin 
meldte afbud. 
Ole var ikke på de omtalte hold, men 
han var sammen med Frank Pedersen 
og Per Larsen med i den særdeles aktiv 
ledergruppe der ”kørte” kapafdelingen 
i disse gode år, og dermed var han 
stærkt medvirkende til de gode resul-
tater.
Vi der er blevet i AR og som stadig 
er aktive er: Hans Jensen, Bernhard 
Andersen, Per Nygaard og Niels Erik 
Hofman.
Alle mødte på dagen kl. 9.00 og straks 
var stemningen og tonen fra dengang 
genetableret, de mange år var væk.
Vel inde gennem svingdørene følte alle 
Franks blik fra væggen og vi kunne 
næsten høre hans bemærkning: ”Hvad 
fanden laver i gamle røvhuller nu her 
igen”, og det blev ikke sidste gang vor 
gamle træners ord og handlinger blev 
omtalt og mindet i løbet af dagen. 
Frank har betydet utroligt meget for 
os alle.
Efter morgenkaffen skulle vi så genop-
friske otter roningen. Båden ”Kap 67”, 
som vi roede landskampen i i 1968, 
ligger stadig på sin hylde og er i fi n 
stand. De gamle pladser blev indtaget, 
et par ”reserver” Roar og Aage udfyldte 
de ledige pladser, og vi gik vest på. Der 
var stadig stil, saft og kraft i de gamle 
drenge. Midt under en serie på 3 x 15 
stærke med 15 rolige tag mellem, råbte 
Mogens stakåndet vel roet, hvorefter 
han råbte, om vi helt havde glemt hvor-
dan Frank ville have os til at afvikle 
rotaget: Hurtigt hen over knæene og 
derefter roligt fremstræk. Som sagt så 
gjort, og balancen og rytmen i båden 
blev markant bedre.
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Efter turen vest på, roede vi forbi 
klubben og ned til Utzon Centeret i 
havnen. Her var et arrangement med 
en 60 års fødselsdag, som Hans skulle 
have deltaget i, i gang. I stedet roede 
otteren ned foran, Hans ringede til en 
af deltagerne derinde, så han kunne 
få selskabet, som stod inde centerets 
cafe, til at vende sig mod fjorden, og på 
kommando fra Hans vinkede vi med 9 
medbragte dannebrogsfl ag og råbte et 
ro-hurra for fødselaren. Stort nummer 
– stor jubel.
Efter ro turen summede saunaen som 
til julebadningen. Lydniveauet nåede 
betænkelige højder.
Kl. 13 var fødselsdagsfrokosten klar 
med to borde reserveret til ”vetera-
nerne” . Efter formand Jespers hyldest 
af otteren var først Mogens og dernæst 
Svend oppe at holde taler med genop-
friskning af episoder fra de glade 

tressere. Såvel fra de to talere som fra 
resten af deltagerne på otteren og let-
vægtsfi ren fremgik det klart, at de år vi 
havde i tresserne i AR, har præget os 
positivt for livet. For øvrigt er alle, lige 
med undtagelse af Svend, stadig meget 
aktive roere. Mogens skulle f. eks delt-
age i verdensmesterskaberne for Vet-
eraner weekenden efter i dobbeltfi rer. 
Og Mogens og Tommy har nu i en lang 
årrække været formand og kasserer i 
Kolding Roklub. Jens Erik roer på en 
grandprix-otter i København. Så ron-
ingen er blevet en livsstil for os.
Rigtig mange ”løgnehistorier” og epi-
soder fra gamle dage blev genopfrisket, 
inden vi skiltes igen ud på aftenen. En 
rigtig dejlig dag ved Limfjorden var til 
ende og mange minder genopfrisket.     
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EMNE: TeamT-langtur 2008
Af Vagn Thidemann 

”Der er altid stille vejr ved fuldmåne!” 
Dette videnskabeligt udbyggede 
udsagn lå til grund for beslutnin-
gen om at gennemføre Team Tors-
dags med damer udvidede langtur 
på Kattegat lørdag den 16. august 
2008 – midt i pensionisternes udvid-
ede sommerferieperiode, et tidspunkt, 
der ikke er uden betydning for fl ertal-
let af teamets medlemmer. En anden 
udtalelse (Troels Kløvedal) bekræfter 
beslutningens vigtighed, idet Kattegat 
er udnævnt til verdens ubehageligste 
farvand at befærde med mindre far-
tøjer, og langturen skulle netop fi nde 

sted i det til tider ubehageligste af alle 
farvande: Stensnæsområdet fra Sæby 
til Voerså. Dette farvand er notorisk 
udnævnt til meget vanskeligt at befare, 
hvilket mange vrag af historisk inter-
esse på selve Stensnæs vidner om, og i 
nyere tid har fl ere voersåboere på trods 
af GPS’ens opfi ndelse suppleret lom-
mepengene med bjergeløn eller bare 
oplevet glæden ved at hjælpe med-
mennesker i nød. Årets langtur var 
af Peter Laubek planlagt til at foregå 
i dette område med Sæby Havn som 
udfarende sted og Voerså som påk-
ommende sted. Man udfordrer gerne 
skæbnen på disse kanter, men lytter 
somme tider til andres erfaringer. I 
tilfælde af godt vejr ville holdet gøre 

Med Svend Langer ved styrelinerne, forlader “Stetter“ Sæby Havn på vej mod Voer-
saa. Foto: Karen Lorentzen
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landgang på Lyngså Strand, hvor de 
landbaserede hjælpetropper ville møde 
op med forsyninger.

Der blev godt vejr den lørdag i august! 
Dagen bød på sol fra morgenstunden 
og svag nordøstlig og østlig vind, som 
af og til lagde sig helt, så det var med 
fortrøstning at deltagerne mødtes på 
Sæby Havn efter at aalborgholdet efter 
morgenmadindtagelse i klubben havde 
fragtet 3 fi rere til Sæby på trailer. Den 
tungt læssede trailer blev trukket 
af en ”kampvogn” tilhørende Bjarne 
Pedersen, som for en stund var vendt 
tilbage til aktiv roning efter at have 
gjort mest i oratoriske fremføringer til 
generalforsamlinger.

Om selve langturen er der egentlig 
ikke meget at berette, idet alt forløb 
fuldstændig efter planlægningen. Efter 
søsætning af bådene i et behageligt 
bredt slæbested roede besætningerne 
i et behageligt tempo på et behage-
ligt fl adt Kattegat til Lyngså Strand 
og gjorde landgang på en behagelig 
hvid sandstrand ved Sønderklits blå 
fl ag, hvor den landbaserede tilbragte 
frokost indtoges i behageligt selskab 
med landholdet, hvorefter turen fort-
satte sydover i behagelig afstand til 
kysten (”ikke dén Kyst”). 

Måske skulle det her nævnes, at 
hold 1 og 2 efterfulgt af hold 3 havde 
besluttet at følge behageligheden og gå 
”inden om Næsset” for at afkorte turen 
med en sømil. Planen var at ro over et 
område med ca. 1 meters vanddybde 
og nå nordenden Aså Rende nord for 
indsejlingen til Voer Å, men behage-
ligheder kan ændres til besværligheder, 
når man bevæger sig ind på uudfor-

skede områder. Team Torsdags bidrag 
til udforskning af landkortets hvide 
pletter er hermed en kendsgerning: 
Dybden i den nordlige del af Østpassa-
gen inden om Stensnæs er ikke over ½ 
meter! Hvad det medførte af besvær-
ligheder skal ikke omtales her, men 
det skal dog nævnes, at holdet med en 
vis tidligere roklubejer, indvandret fra 
Grønland, her fandt anledning til at 
bringe sit hold i førerposition efter at 
det på første etape på overbevisende 
vis var overhalet at et senere startende 
hold. At det selvsagt ikke tjener holdet 
til ære på hoverende vis at føre sig 
frem efter landgangen i Voerså, siger 
sig selv. Vi andre kunne slå os til tåls 
med, at vi på overbevisende vis havde 
vist vort holds potentiale, måske 
beroende på jægersoldatens genkomst 
til åren.

Efter at indsejlingen til Voer Å var 
fundet og bådene behørigt genpakket 
på traileren, fortsatte selskabelighed-
erne sammen med landgasterne på De 
laubekske Naturreservater med udsigt 
til hav og å. Her skal lige indskydes, at 
Peter L. med sin jolle lå i turistmæs-
sig rutefart mellem jollehavn og land-
ingsstad ved reservatet med afstikkere 
længere op ad åen til ”Den gamle 
Havn”. Efter en tørn i roningens tjen-
este er det nødvendigt med en vis ind-
tagelse af føde og væske, hvilket i høj 
grad øgede oplevelsen af tilværelsens 
behageligheder. Det skal være usagt, 
om behagelighedens væsen bliver 
mere fremtrædende med alderen, men 
for en gammel kanin kan det kun give 
stof til eftertanke, at en i programmet 
indføjet ”kanindåb” af Ole Kristensen 
og Hans Futtrup kunne klares med en 
sjat rent vand ned over personerne. 
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”Det er ikke for at sige noget”, men 
beslutningen og handlingen udførtes 
af Team Torsdags formand Bent M. 
Andersen. Måske skal kanindåbsri-
tualet tages op til revision på et højere 
plan. Men tilbage til den aktuelle situ-
ation: Team Torsdags langtur sluttede 
på behageligste vis. Måske en tradi-
tion? Det er vanskeligt at vide for en 
førstegangsdeltager.

EMNE: Et politisk roblad! 
Af Michael Richter 

Den tidligere roklubejer, John Terp, 
citerede i årets båltale en tidligere for-
mand, den konservative industrim-

inister Ib Stetter: ”Når man går ind 
gennem døren til Aalborg Roklub, er 
vi alle lige”. Og vi kan næsten høre 
George Orwell hviske: ”Og nogle er 
mere lige end andre”. ”De konserva-
tives vigtigste opgave er at forsvare 
det, deres forgængere ikke kunne 
forhindre ”, siger en fi nsk politiker.

Find det sidste roblad frem og se på 
forsidebilledet. Grundlovstur til Vend-
syssel! Vi tager de politiske briller på 
(sponseret af Profi loptik?) og foretager 
en marxistisk ideologikritisk bille-
danalyse. Motivet: Tilsyneladende en 
fl ok seniorroere på tur til fremmed 
havn for at viderebringe deres glade 

Tidligere GAR formand med løftet pegefi nger!          Foto: Peter Laubek
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budskab. Klar symmetriakse og som 
andre steder er der trængsel omkring 
midten, der domineres af den røde 
farve. Bagerposen i venstre hånd sig-
nalerer, at her gives brød for skuespil. 
Til venstre igen en gammel alliance 
mellem håndværkeren og den intellek-
tuelle venstreorienterede. Det var for-
grunden.

Mellemgrunden: The Usual Suspekt.

Baggrunden bag det hele: KAPITALEN. 
Her repræsenteret af en stor
erhvervsvirksomhed og to (2) fra den 
danske bank!

”Ha - Ha – billedmanipulation”, siger 
modstanderne.
”Ja”, siger vi. Med let omskrivning af 
Churchills ord om statistik, må vi kon-
statere, at man kun kan stole på de 

billeder, man selv har manipuleret. Vi 
har nemlig ude til højre fjernet roeren 
med skråremmen. En skrårem, der er 
betalt af Dansk Forening for Rosport.

Konklusion: Der er altså noget at 
komme efter!

EMNE: Erik Jensen 70 år
Af Tirsdagsholdet

Bedre sent end aldrig, sådan må man 
betegne Erik Jensens indtræden i Aal-
borg roklub.
Som 60 årig fandt Erik sig hurtig tilrette 
på Tirsdagsholdet, en udnævnelse som 
indkøber af råvarer til Tirsdagsholdets 
grill-arrangementer, gav ham hurtig 
kælenavnet Bøf-Jensen. En opgave 
han igennem årene har forvaltet med 
bravur! I videre kredse går Erik under 
navnet “Fagforeningsbossen “ et navn, 

Foto: Mar-
tæng

Erik klar til 
at tage på 
fjorden
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der hentyder til Erik`s tidligere virke 
inden for blikkenslagerfaget. Klubben 
har i allerhøjeste grad gavn af Erik`s 
faglige kompetancer såvel som leder 
som håndværker. Erik`s engagement 
i klubben,har bl.a. bevirket,at klub-
ben har fået en vand og gasmester, 
hvis faglige kunnen, har medført, at 
installationerne altid er up to date. 
Alle afvaskninger i baderummet skal 
foregå med måde, når vand og gas-
mesteren er tilstede.
Klubben har ligeledes stor gavn af 
Erik`s kontakter udadtil. Han har 
således været impliceret i fremstill-
ingen af de nye smukke håndskårne 
egetræsrammer på 1. sal, restaurerin-
gen af fl agmasten o.m.a. 

Vel roet Erik, samt et stort tillykke 
med de 70 år.

EMNE: Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Redaktionen og klubben vil gerne sige 
tillykke med fødselsdagen til neden-
nævnte fødselar:

Erik Jensen 70 år den 5. oktober

EMNE: Jørgen Peter Moosdorf in 
memoriam! 
Af Karl Johan Thomsen og Poul Erik Chris-
tensen 

Fredag den 29. august på en smuk 
sensommerdag blev Jørgen Peter bisat 
fra Budolfi  Kirke. Jørgen Peter som 
stille ind på hospice efter kort tids 
sygdom.
Jørgen Peter drev i sit arbejdsliv fami-
liefi rmaet Moosdorf Hegn, der under 
Jørgen Peter havde 110 års jubilæum. 

Jørgen Peter havde mange tillidshverv, 
herunder bestyrelsesmedlem i Smede 
– og Maskinvirksomheder i Danmark 
og ikke mindst i Aalborg Smedelaug, 
hvor han holdt traditionerne i hævd.
I sin fritid var Jørgen Peter ivrigt 
medlem af Sankt Georgsgilderne og 
Det broderlige skydeselskab, hvor han 
blev fuglekonge i 1982 og ikke mindst 
som roer i Aalborg Roklub, hvor han 
var aktiv og stabil morgenroer.
Som langtursroer var han en lang 
årrække en af de bærende kræfter på 
Silkeborg – langturene.
Jørgen Peter var ligeledes et særde-
les aktivt medlem af GAR, hvor hans 
smittende humør var velkendt. Jørgen 
Peter var medlem af Aalborg Roklub i 
39 år.
I indeværende sæson nåede Jørgen 
Peter at ro 75 km inden sygdommen 
blev så alvorlig, at kræfterne ikke mere 
slog til.
Jørgen Peter var ud af gammel roer - 
slægt idet faderen C.G. Moosdorf var 
en af pionererne bag Gamle Aalborg 
Roere.
 
Æret være hans minde
 
På rokammeraternes vegne
 
Karl Johan Thomsen og Poul Erik 
Christensen

Foto: Peter 
Laubek
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EMNE: Brev fra USA
Af Henrik Vejlstrup

Til seniorroerne!

Det er et stadig stigende problem for 
senioroerne, at samle hold til større 
arrangementer. Årsagen er, tiden at 
pasning af børnebørn eskalerer. Team 
Torsdag har derfor måttet udstede et 
FRIPAS, for at sikre, at teamets bedste-
forældre kunne deltage i sommerens 
langtur. Ideen er hermed videregivet til 
fri afbenyttelse for øvrige teams. Der er 
fri kopieringsret. Se side 24.

EMNE: Alt godt fra havet!
Af Carl Emil Heidemann 

Deltagerne i årets ”Sejltur for Gamle 
Roere” i alt 13 af slagsen startede op 
i roklubben kl.  9 til “morgenkaffe” . 
Efter en diskussion og gennemgang 

af det foregående døgns begivenheder 
gik turen til Søsportshavnen, hvor 
Jens Fauerholt og Poul Pot lå klar med 
deres luksuriøse motor- og sejlførende 
fartøjer.
Efter endnu en kort “hilsen” på hinan-
den blev vi for delt i de respektive far-
tøjer og vi stævnede ud ad havnen for 
motor, men det varede nu ikke længe 
før fokken blev sat og vi stille og roligt 
stævnede mod Gjøl.
Et par borde ved Gjøl Roklub blev 
reorganiseret og Jens var vært med et 
fl ot fi skebord med rigelige mængder 
af kølig Chardonnay. Herefter var der 
kaffe og småkager før turen igen gik 
tilbage til Aalborg.
Pouls båd var lidt længe under vejs, 
men de var også ude at kontrollere 
vanddybden i Fjorden (Nogle steder er 
der ikke meget vand).

Alt i alt en rigtig dejlig tur i godt sel-
skab med gode rokammerater.

Foto: Carl 
Emil Heide-
mann
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Foto: Peter 
Laubek

Glimt fra TeamT-langtur 2008

Foto: Peter 
Laubek
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EMNE: Sognefjorden 2008
Af Diverse

Fra Aalborg Roklub deltog Søren Borg-
strøm og Allan Pedersen.
Da ingen af os har skrevet dagbog, har 
vi fået lov til at klippe fra 2 af de del-
tagere, der har rundsendt deres ople-
velser.
Her er lidt klip fra Mogens Peder-
sen’s fyldige artikel til Frederikshavn 
Roklubs blad – samt fra en lige så god 
og velskrevet artikel fra Carsten Staal-
Thomsen i Viborg – tak for lån til jer 
begge!

Fredag - Mogens: Da jeg vågnede, sej-
lede vi langs Norges vestkyst i pragt-
fuldt vejr. Vi knyttede i løbet af dagen 
de første forsigtige kontakter og nåede 
Bergen kl. 16.00, hvor der lige var tid 
til en slentretur på Bryggen (UNE-
SCO’s verdenskulturarvsliste). Deref-
ter gik det med bus mod Sognefjorden. 
Flot, men det, jeg husker mest, er alle 
de tunneler, vi kørte igennem. En af 
dem var 25 km lang, fandme uhyg’ligt 
du! Vi nåede ud på aftenen til Lærdal, 
hvor vi slog lejr for første gang på 
en campingplads lige ned til fjorden. 
Dagens ret, grillpølser med kartoffel-
salat blev indtaget efter teltrejsning, 
som jeg vel efterhånden får et bedre 
tag på. I Grenå bad de altid mig om 
at holde lygten, mens de andre rejste 
teltet, men her mener jeg faktisk, at 
jeg ind imellem gjorde en vis nytte. Det 
havde nu heller ikke nogen mening at 
holde lygte, for det blev aldrig mørkt. 
Vi var så spændte, at to både nåede en 
lille tur allerede samme aften.

Lørdag: Jeg blev langtursstyrmand 
i 1991 og havde derfor sat kryds i 

rubrikken, om at jeg var langturs-
styrmand. Jeg tænkte, hvis de nu 
skulle mangle en sådan ... Det gjorde 
de bestemt ikke. I selskabet hørte jeg 
så absolut til novicerne. Ikke desto 
mindre var jeg udpeget som L-styr-
mand på det gode skib Storken. Der 
var erfarne folk med, så jeg var lidt 
spændt på, om jeg ville falde igennem. 
Vejret var godt og der blev roet godt til. 
Den første distance var fra Lærdal til 
Solvorn. Der var ikke meget trafi k på 
fjorden. Instruksen var: hold til højre 
ved første hjørne og så til venstre ved 
det næste. Det var jo ikke så indviklet. 
Det var ikke så meget, jeg huskede fra 
langtursstyrmandskurset, men dog at 
man ikke skulle lægge til, hvor der var 
store skarpe sten i vandkanten, men 
hvor der var sand eller ved en bade-
bro eller lign. Det var der bare ingen 
steder. Der var nærmest lodrette klip-
pesider eller stensætninger som ved 
en høfde, og der var øde. Ingen små 
havne, som vi er vant til i Frederiks-
havn. Hertil kommer, at perspektivet 
snyder i Sognefjorden. Man tror hele 
tiden, at vi skal lige derhen, men det 
kan der godt være 9–10 skift til og 
ikke kun et par stykker. Vi fandt først 
et sted, hvor vi kunne lægge til, da vi 
troede, vi var i Solvorn, og hvor jeg 
følte et udpræget behov for en kortva-
rig landgang. Da vi troede, vi var der, 
besluttede vi i enighed (?) at ro det 
sidste stykke og så spise, når vi nåede 
frem. Vi skulle overnatte i haven til et 
spøjst vandrerhjem et godt stykke fra 
fjorden, så bådene skulle sikres. Hertil 
hører, at man fjernede splitterne fra 
”fødderne”. Det havde jeg sikkert nok 
fået at vide, men det blev så til min 
første skideballe fra Allan. Der var 
bruser, men da det endelig blev min 
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tur, blev det i koldt vand. Det ville jeg 
nok også have haft godt af, da jeg var 
yngre. Vejret og stedet var så smukt, 
at mange valgte at sove direkte under 
guds himmel. Der er nu ikke specielt 
varmt om natten i Norge, selv om der 
er lyst. Vi nåede at tage over at se en 
stavkirke fra førmiddelalderen. Træ-
bygninger kan altså holde i næsten 
1000 år i Norge, hvis man passer på 
dem.

Søndag: Her skifter vi til Carsten fra 
Viborg, der beretter:
For mit vedkommende var denne dag 
landdag. Dette betyder, at der hver dag 
er 6 personer, der i de 2 busser kører 
frem og sørger for indkøb, rejser telte, 
slæber bagage og hjælper de første 
både på land. Endemålet var Gaupne 
i Lusterfjorden, hvor vi skulle tilbringe 
2 nætter. Vi startede med en smuk 

færgetur til modsat side af fjorden og 
stødte til middag til roerne, som holdt 
frokost ved en voldsom fos, Feigumfos-
sen. Tidligt fremme på Campingplad-
sen i Gaupne begyndte vi i strålende 
sol og varme at rejse telte, men pludse-
lig skiftede vejret og de sidste telte blev 
rejst i torden og regn med voldsomme 
vindstød. Vi blev snart klar over, at 
dette kunne give problemer, for det er, 
som beskrevet tidligere, ikke nemt at 
søge nødhavn i Sognefjorden. Vi opret-
tede ganske professionelt et lille krise-
center i et af teltene og efterhånden fi k 
vi via mobiltelefonerne afkrydset de 
forskellige bådhold, og selv om der i en 
nervepirrende periode ikke var kon-
takt til et par af bådene kom alle godt 
i land takket være erfaring og snarrå-
dighed. Dog måtte Søren (Aabenraa) 
under faglig behandling efter at have 
fået en fl ænge i hovedet fra en for-
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blæst luge. Vi tilbragte aftenen med at 
bringe de forkomne til campingplad-
sen med bilerne, medens andre sør-
gede for pizza og varm suppe. Bådene 
var spredt for alle vinde langs hele 
fjorden. Klokken 0.30 var alle i teltene 
og kunne fundere over en dag, de fær-
reste vil glemme.
Mandag - Mogens: Det var ikke plan-
lagt, at vi skulle ro denne dag, vi 
skulle på brævandring, dvs. op og gå 
på en gletcher. Det kom vi. Bundet 
sammen med reb i lange rækker og 
med pigsko på. Det skal prøves, en 
ubegribelig oplevelse at se, hvor-
dan isen fra højderne glider, smelter, 
revner og skifter farve, man kan se og 
høre brølende vandfald – ord er ikke 
nok. De efterladte både skulle tilbage 
til det sted, hvor vi skulle starte næste 
dag. Susanne fra Aalborg Dame havde 
behov for at fordøje gårsdagens og 
dagens oplevelser på land og spurgte, 
om jeg ville tage hendes plads, hvad 
jeg med glæde sagde ja til, så jeg fi k 
kompenseret mit ro-underskud fra 
landdagen.

Tirsdag: Den følgende dag gik turen fra 
Gaupne til Kaupanger. Efter skidebal-
len regnede jeg godt nok ikke med en 
fremtid som L-styrmand, men jeg var 
udpeget igen. Denne gang havde jeg 
imidlertid både psykolog og kirketje-
ner med i båden, så jeg fi k god hjælp 
til at bearbejde mit lave selvværd og 
tro på, at al modgang kun er en over-
gang, vi har godt i vente. Det havde 
vi også. Normalt er det min opgave at 
holde samtalen i gang, men ikke på 
denne tur, jeg fi k nærmest ikke sagt et 
ord, og ind i mellem kunne jeg heller 
ikke af grin - og sikke de kunne ro.

Onsdag: Ved morgenparolen den føl-
gende morgen, hvor turen skulle gå fra 
Kaupanger til
Stedje var instruksen: Hold til højre, 
hold til højre og til højre. Det var Lise 
der instruerede om dét. Som vi alle 
husker fra danseskolen kan det være 
svært at huske, hvad der er højre og 
venstre, og Lise var i en båd, der en 
af gangene gik til venstre. Ved madtid 
savnede vi to både. De to både var 
roet til (og forbi!) det sted, vi skulle til 
dagen efter. Løsningen på det var den 
enkle, at så roede de tilbage og ind i 
den rigtige ”fi nger” Det blev så en tur 
på 75 km på en dag - med mad kl. 23 
for disse 6.

Torsdag: Jeg vågnede ved 6 tiden af 
påtrængende grunde - og hørte så 
Helle fra Dragør, der var en af dem, der 
havde roet 75 km dagen før, syngende 
være i gang med at lave kaffe, bl. a. til 
mig. Så var det klart, at jeg skulle med 
på endnu en rotur. Om Helle fra Dragør 
skal yderligere fortælles, at hun under 
morgenmaden spurgte, hvad det var 
for en lille missekat, der havde spun-
det i vores telt den nat. Sådan kan min 
snorken også omtales. Madpakkerne 
blev smurt, og inden vi så os om var vi 
på vej mod Leikanger. Denne gang var 
hjemmesygeplejersken L-styrmand, så 
Søren (Holbæk) og jeg var i de bedste 
hænder og jeg fi k lært at skifte på Aal-
borg Dame måden. 
Her skifter vi til Carsten fra Viborg 
igen:
Om aftenen efter landgangsøllet blev 
vi inviteret af Lise til badebroen ved 
fjorden, og før mange opdagede noget, 
stævnede Kong Neptun frem bag 
pynten, og barkede hænder greb den 
sagesløse Frank, der under stor mun-
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terhed og høje hyl fi k sin fortjente, 
men alt for længe udsatte dåb i Sogne-
fjordens dybe, kolde vande.

Fredag: Turens længste og smukke-
ste tur gennem den smalle og impo-
nerende Nærøyfjorden til Gudvangen 
(igen UNESCO-Verdenskulturarv.) 
Fjeldene er 600 m høje og lodrette, 
bredden og vandets dybde er tillige 600 
m. Efter ukendte kvindelige rænker 
endte jeg med Lone fra Åbenrå og Helle 
fra Dragør. Hvilket prægtigt hold. Jeg 
skulle snart erfare at Helle nærmest er 
født på vandet, rejefi sker i sin fritid og 
har sin daglige gang på Den Sorte Dia-
mant, iført høje hæle, foruden at kunne 
vække os om morgenen med glade tril-
ler (en vederkvægelse efter Mogens´s 
natlige kattejammer) og kaffe. Stor 
trafi k på fjorden, og for at kunne spise 
frokost måtte vi nærmest kaste os ind 
på en undselig klippehylde under en 
lodret fjeldvæg. Efter fl ot roning og 
dejlig stemning slog vejret om til regn 
og torden, men afsluttende lidt hård 
roning bragte os i land og vi kunne 
hjælpe de øvrige både i land og op på 
trailerne. Spisning og overnatning i 
lejede hytter var ikke dårligt i betragt-
ning af regnvejret.

Lørdag: - og Mogens får de sidste ord:
Om man ville tidligt i seng, bestemte 
man selv, men det gav nu sig selv for 
de fl este, men mht. tidligt op, var der 
ikke noget valg. Der blev slet ikke tid 
til triste tanker, bare op og i gang, 
spis, smør madpakke og pak! Bussen 
var der kl. 7. Så gik turen mod Eger-
sund tværs gennem formentlig Norges 
allersmukkeste landskaber. Vi sejlede 
over fl ere fjorde med små færger. Det 
var nu ikke alle der så det hele, der 

blev knaldet
brikker og buschaufføren var ked af, 
at vi på den måde negligerede noget af 
det, han med stolthed viste frem. Nu 
så vi hvor heldige, vi havde været med 
vejret, for nu regnede det. Jeg er glad 
for, at det ikke var mig, der styrede 
bussen. Mange steder er der kun et 
spor og så en vigeplads en gang imel-
lem. og der var 500 meter ned til den 
ene side. Chaufføren bakkede ube-
sværet 500 meter, mens vi andre sad 
og bad til, at det måtte ende godt. Vi 
nåede Egersund lidt før kl. 20.00 og 
blev genforenet med trailerbilerne. På 
færgen samledes vi alle til et sidste 
måltid med de mange nye venner. Der 
blev snakket om, at der var diskotek 
ombord, men det var jeg nu ikke til.

Søndag: Jeg vågnede først i allersid-
ste øjeblik, så jeg nåede at komme af, 
inden færgen sejlede til Norge igen. Vi 
sluttede med morgenbord i Thisted 
Roklub og var heldige at få kørelej-
lighed til Aalborg, fordi 3 af de seje 
fra Aalborg Dame ville ro en båd til 
Aalborg fra Thisted. Det var hverken 
vejret eller bølgerne til efter min vur-
dering, men de er altså seje i Aalborg.

EMNE: Indlæg samt fotos til robladet
Af Mikkel Gade

For at lette opsætningen af bladet 
bedes alle bidragydere levere stoffet i 
følgende formater:

Tekst: som vedhæftet fi l i word-for-
mat.

Billeder: som vedhæftede fi ler, beskå-
rede og i god opløsning.
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Havhingsten anløber Aalborg Havn
Foto: Hans 
Futtrup

Foto: Hans 
Futtrup
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NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

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

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

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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at GARs generalforsamling er i fare, da 
kokken har truet med stoppe, hvis der 
ikke kommer fl ere kogeplader i køk-
kenet! Så derfor, hvis nogen ligger inde 
med sådanne og vil sponsorere dem 
eller evt. bare låne klubben dem, så vil 
der være en chance for at få kogt torsk 
igen!!!

at landholdsotterens overlæge under 
fi nnebadningen oplyste, at der er vid-
enskabeligt belæg for, at én øl efter et 
træningspas får musklerne til at resti-
turere hurtigere!

at selv Poul Fogh har fået stor glæde ved 
at bruge sine ben igen under roning.

at det nu må være på tide, at pokalska-
bet igen benyttes til det som skabet er 
bygget til - nemlig pokaler. Det kan ikke 
passe, at klubbens arvesølv skal ligge 
hengemt i papkasser på loftet og pokal-
skabet benyttes som opbevaringsskab 
for klubdragter m.v. Lad os få skabet 
renoveret og stillet op enten på sin gamle 
plads i hallen til højre for svingdøren til 
bådhallen eller langs væggen mod gard-
eroben på 1. sal.

at Verner Vind Pedersens ungdomme-
lige udseende medførte, at da redak-
tionen ved tydningen af forsidebilledet 
i sidste nummer forvekslede klubbens 
vejrprofet med vor master in art. Håber 
forvekslingen har været til lige stor gavn 
og glæde for begge!

at da Peter Christoffersen p.g.a. arbe-
jde måtte melde fra aftentræningen i 
otteren, blev pladsen stillet til rådighed 
for robladets udsendte medarbejder, 
der kunne konstatere, at der er sket et 
og andet med roteknikken siden han fi k 
sin basale grunduddannelse otterroning 
hos salig Erik Hansen. Det skete i Krin-
geling, den legendariske Pirtzt otter.

at i disse dage for 50 år siden kunne 
man i Aalborg Stiftstidende læse, at ved 
klubkaproningen i Aalborg Roklub var 
dagens mest spændende løb scullerløb 
for ungdomsroere. Der var hård kamp 
mellem ”Makrellen” med Peter Hansen 
og ”Gedden” med Hans Worm. Peter 
Hansen vandt i tiden 2.40, mens Hans 
Worm brugte 2.41 for de 500 m.

at Tirsdagsholdet blev nægtet adgang 
ved indsejlingen til Østre Havn. Årsa-
gen var, at FBI, der var ansvarlig for det 
tilstedeværende amerikanske marine-
fartøjs sikkerhed, vurderede at liv - 
vidden hos fl ertallet af tirsdagsroerne 
havde et betænkeligt omfang.
 
at Negro, har anskaffet sig en Bro-bisse 
idet han er fl yttet over på solsiden.

at formandens store ønske er, at få 
en Mountainbike med LX-gear, samt 
anhængertræk, således han kan trans-
portere sine kaproere forsvarligt til 
næste OL i London.

at Troels Kløvedal har fået en udfordrer. 
Vor egen Fauerholdt er klar til at udfor-
dre ham på Yangtze- fl oden.

at man søger efter håndpudsere til 
klubbens pokaler, så man atter kan 
nyde synet af de gamle trofæer i klub-
bens pokalskab.
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at Bent Bog deltog i svømning mellem 
broerne. Bent`s svømning tangerede 
Mark Spitz`s verdensrekord. Vel svøm-
met Bent.

at et skostativ på slingersen vil lette 
tilgangen til slingersen, når kaproerne 
er på vandet.

at det der tidligere var ”gammelmandsot-
ter”, nu har fået et nyt navn 68’erne.

at 68’erne har slækket på kravene, så 
selv personer født efter 1968 kan delt-
age – dog kun i den daglige træning, da 
de stiller andre krav ved konkurrencer.

at formanden ikke var på Fjorden i 
forbindelse med Fødselsdagfrokosten, 
da han mener at aktivitetsniveauet skal 
holdes lavt – så kan alle være med.

at bestyrelsen åbenbart skal være mere 
aktive til træning, de kunne ikke vinde 
Bestyrelsesløbet ved Aalborg Regatta.

at da den tidligere formand John Terp 
har fået tålt ophold i Danmark, er den 
tidligere formandsbolig nu nedlagt og 
erstattet med navnet “gæstekabine”.

at for 50 år siden vandt Aalborg Roklub 
D.F.f.R.`s fl otte jubilæumspokal, der i 
1958 blev vurderet til 6000 kr. Pokalen 
blev udstillet i vinduerne hos Danske 
Bank på Kastetvej og senere hos Gent 
på Vesterbro.

REDAKTION:
Mikkel Gade (ansv.), Karsten Holt & 
Peter Laubek. Medlemsbladet udkom-
mer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige 
måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatfo-
rum, så derfor er artikler og indlæg forsy-
net ’afsenderens’ navn, så det er tydeligt 
hvis mening,__ 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 2008
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk

Stroken Frits Mellgaard med den impo-
nerende pokal
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