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Formand:	
KARSTEN HOLT
Nørregade 22 
9000 Aalborg 
5083 6159 Formand
@AalborgRoklub.dk

Logistikchef:	
ERLING STEFFENSEN 
Digevangen 7 
9260 Gistrup 
9831 4468 
Logistikchef
@AalborgRoklub.dk

Næstfomand:	
NIELS ØSTERGAARD 
Rosenvængets Alle 6 
9700 Brønderslev 
9880 0918 
Næstformand
@AalborgRoklub.dk

Rochef:	
FLEMMING DUE NIELSEN
Ridefogedvej 10 
9000 Aalborg 
9818 2102 
Rochef@
AalborgRoklub.dk

Økonomichef:	
AAGE VEST PETERSEN 
Nordvestvej 14 
9000 Aalborg 
9816 7515 
Økonomichef
@AalborgRoklub.dk

Kommunikationschef:	
ANDERS ØROM 
Solvangen 33 
9210 Aalborg SØ 
50 83 61 59 
Kommunikationschef
@AalborgRoklub.dk

HR-chef:	
SIMON LYNGSHEDE 
Mejsevej 3
9400 Nørresundby 
2680 3004
HRchef
@AalborgRoklub.dk

BESTYRELSEN:

NØGLE-
PERSONER:

MEDLEMSBLAD:

Morgenroning:	
JØRGEN SØRENSEN 
9818 5893

Motionsroning:	
 - se rochef 

Kaproning:	
Se rochef

GAR:
Gamle	Aalborg	Roere:	
JOHN TERP 
Herningvej 43 
9220 Aalborg Ø 
3514 4671 
johnett@email.dkAnsvarhavende:

PETER LAUBEK 
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208 
p.laubek@joda.dk

KARSTEN HOLT
- se formand

STEEN VILLADSEN 
Barken 30 B
9260 Gistrup
kmsvilladsen@
hotmail.com

MIKKEL GADE 
Ryesgade 53, 3 tv
9000 Aalborg
Roblad@Aalborg	
Roklub.dk

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

AALBORG
ROKLUB:

Søsportsvej 8 
9000  Aalborg 
Tlf.: 9812 6719

e-mail: 
mail@aalborgroklub.dk

www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Det er med en pæn portion stolthed i 
pennen, at dette indlæg skrives.

Roklubbens jubilæum er overstået og med 
et fornemt resultat. Og det blev til en per-
lerække af udsøgte øjeblikke. Bestyrelsen 
indkaldte i flere omgange til klargøring 
af bådehallen og efter afholdelsen – også 
til oprydning. Hver gang mødte rokam-
merater op i stort tal med det resultat, at 
opgaverne blev løst effektivt og underhol-
dende. Så kan man kun være glad for og 
stolt over, at selve jubilæumsdagen nåede 
stjernestatus. Det har indsatsen fortjent. 
Det kunne vi ikke have præsteret uden en 
solid fælles indsats. 

De udsøgte øjeblikke på dagen, som jeg 
håber de fremmødte virkelig nød, var 
bl.a. de kammerat-lige gensyn, talernes 
begejstring over roklubbens indsats og 
status, de overraskende øjeblikke om-
kring båddåben, Caféministeriets pro-
fessionelle håndtering af dagens opgaver 
(for ikke kun at nævne den rigtige gode 
mad), ”Team Nikolines” ihærdige indsats 
dagen igennem med smil på læberne, de 
mange hilsner roklubben modtog i form 
af blomster, mails og gaver og så selvføl-
gelig kulminationen – festen. Alt sammen 
en stor gave i sig selv. Hold øje med mails 
fra roklubben, når billederne lander. Det 
bliver helt sikkert til mange muntre og 
dejlige gensyn.

Vi kan med ro i sindet nu igen rette fokus 
på vores igangværende rosæson. Der er 
behov for kvalitetstid på vandet og i klub-
ben. 

Aalborg Regattaen skulle have været 
afholdt den 10. september. Grundet 
manglende tilslutning er regattaen imid-
lertid aflyst. Regattaudvalget har i årevis 
ydet en stor indsats men tiderne skifter, 
og det er nødvendigt at finde en ny måde 
at holde ”regatta” på. Aalborgs 3 roklub-
ber mødes i oktober med regattaudvalget 
for at diskutere mulighederne, og jeg er 
sikker på, at vi i 2012 er klar med Aalborg 
Regatta version 2.

Arbejdet for Projekt25 kulminerer i år 
med Kanindåben ! Så bliver kaninerne jo 
til rigtige roere som bekendt. Denne tra-
ditionsrige aktivitet finder sted den 24. 
september. Hold øje med klubbens hjem-
meside og aktivitetsoversigt.

Løvfaldsturen er annonceret til at finde 
sted den 24. september. Se opslag i klub-
ben og deltag i dette fortræffelige arran-
gement.

Og skulle vi blive ramt af mindre godt 
rovejr, så har vi jo heldigvis en splendid 
roklub med motions-center, robassin og 
byens bedste sauna.

Ro motion ER go’ motion :-))

Vi ses i klubben ! 
hvor der altid er oplevelser 

i kølvandet.
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AKTIVITETS-
KALENDER:  

  
 10. Aalborg Regatta – AFLYST
  p.g.a. for få tilmeldinger 
 17. Madpakketur til Mariager Fjord
  - tilmelding på opslag i klubben

 24. KANIN-DÅB
  - vi starter med en rotur   
  kl.9.00, resten er op til Kong   
  Neptun.
Medlemsbladet udkommer

 7. Madpakketur - en tur med ud-
  gangspunkt i klubben. Gjøl ell.
  Ryå afhængig af vejret.
15.  Copenhagen Harbour Race
  Regatta for 8+ og inriggere   
  midt i Københavns Havn
 29. Sæsonen slutter som sædvan- 
  ligt med flæskestegstur. 
  Vi  starter med en rotur for at
   skærpe appetitten. Når vi 
  kommer hjem serveres tradi
  tionelt flæskesteg med kartof-
  ler, sovs, rødkål og asier.
   - tilmelding på opslag i klubben.

29. Standerstrygning - kl. 16
  - se opslag i klubben

11.  GAR Candlelight aften
  kl. 19.00
Medlemsbladet udkommer

 NOVEMBER:

 SEPTEMBER:

 OKTOBER:

Alt om 
festlighederne 
i tekst og 
billeder
FORBEREDELSEN:
Af Steen Villadsen

Nu skal der være fest, og som vores 
”kære” formand ynder at sige, så skal det 
hele ligne en million. Derfor indkaldte 
bestyrelsen medlemmerne til oprydning 
og flytning af både, så der blev plads til 
scene, borde og stole. Foruden bestyrelse, 
så deltog en snes medlemmer og Peters to 
drenge til morgenbord på første sal inden 
arbejdsopgaverne blev fordelt. 
Der blev malet, fejet, slået græs, både flyt-
tet ud på forpladsen, nedtagning af båd-
holdere, flagstænger repareret og dagens 
højdepunkt var opsætning af klubbens 
navn over indgangpartiet. 
Resten af opaverne blev klaret onsdag, 
hvor scene, borde og stole ankom.

Det nymalede navneskilt blev påmonteret med 
masser af medhjælpere.
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Festforberedelser: Ny flagknop monteres - slåning af gæs - slæbested rengøres - årer bæres ind til bassinet 
og magasiner efterses. Der var travlhed overalt i klubhuset
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Tekst og foto: Frank R. Sørensen

AALBORG – Det store splitflag tog sig 
flot ud i toppen af masten hos Aal-
borg Roklub da blæsten gik frisk over 
Limfjordens vande lørdag den 27. 
august det herrens år 2011, hvor klub-
ben fejrede sit 125 års jubilæum.
Aalborg Roklub blev stiftet den 28. 
august 1886 på Aalborg Teater. Det 
gør den til en af nutidens to  ældste 
idrætsforeninger i Aalborg og blandt 
de allersidste roklubber i Danmark 
der kun har mandlige medlemmer.
Gensynsglæden var stor da nye og gamle 
medlemmer mødtes ved bådehuset for at 
fejre dagen der blandt andet bød på taler, 

to både dåbe og et glas champagne. Det var 
klubbens formand Karsten Holt, der bød 
de mange fremmødte velkommen og gav 
et historisk rids over klubbens historie.
Minderne rullede frem hos især de mange 
tidligere kaproere der var mødt op. De 
roede i 1960’erne Limfjorden tynd og 
hentede masser medaljer og sejre hjem til 
klubben og det var da også fire af de gæve 
kaproere der fik æren af at ro jomfrutu-
ren i den ene af de to nye både der af John 
Terp blev døbt ”Laubek”, opkaldt efter en 
af klubbens meget aktive medlemmer, 
tidligere skoleinspektør i Voerså, Peter 
Laubek. Også han var en habil kaproer 
dengang i 1960’erne og sad selvfølgelig 
ved den ene åre under jomfrusejladsen.

RECEPTIONEN:
Vel roet på Limfjordens vande i 125 år 
Aalborg	Roklub	fejrede	i	lørdag	den	27.	august	roklubbens	125	års	jubi-
læum	med	reception	og	rofest.	Det	blev	foreviget	i	Vodskov	Avis	i	den	
følgende	uge	med	denne	artikel:

Den anden båd blev døbt 
af Niels Erik Hofman og fik 
navnet ”Due” efter klubbens 
rochef Flemming Due Niel-
sen, der ligeledes har dyrket 
kaproning på højt plan.
I Aalborg Roklub er det 
hovedsageligt motionsro-
ning og langtursroning der 
er i højsædet, men også 
på kaproningsfronten er 
der stadig aktive roere. 
Aalborg Roklub har til huse på 
Søsportsvej i Aalborg og her 
kan man byde på en stor og 
velholdt flåde af inriggere, gig-
både, kajakker og outriggere.
Laubek klar til at gå på vandet med 
fire gamle kaproere.
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Øverst til venstre: Flemming 
Due og Hofman efter dobbelt-
fireren fik navnet “Due”.

Øverst til højre: Med en 
elegance som en tyrefægter 
trak en Erik Brøndum klædet 
af lanternen. Gaven fra alle 
motionsroerne.

I midten: Peter synligt overra-
sket over, at John gav den nye 
båd navnet “Laubek”.

Neders til venste: TV2Nord er 
på pletten med optagelse til 
aftenens nyheder

Foto: Ib D
yhr og Erik M

yhrhøj
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Foto: Ib Dyhr og
Peter Laubek

Formand Karsten Holt 
holder jubilæumstalen

Pottemester og Juniorrevi-
sor Povl Wendt stod for 

afsløringen af de smukke 
mahognyskjolde med båd-

navne. Ideen bag skjoldene 
er Flemming Due`s. Skjoldene 

er fremstillet af Kongelig Hof 
Møbelsnedker Kaj V. Hansen, 

Sæby Møbelsnedkeri. Povl 
Wendt har udarbejdet den 

historiske liste over bådnavne. 
“Dekomanden“ ved Bjarke 

og Bjørn Haman Jensen har 
forestået fremstillingen af 

klubstanderne med bådnavne. 
På klubbens biblioteksreol vil 
der snarest blive placeret en 
oversigt over samtlige både, 

der har tilhørt klubben i de 
125 år. Herunder i det omfang 

det er muligt udover navn, 
byggeår, pris, bådbygger, 

dåbsdato, hvem, der har for-
estået dåben, samt baggrund 

for navnet. Samlet af John 
Terp. Stor tak til folkene bag 

projektet. 
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Formand Karsten Holt byder velkommen. Øvrige talere er Michael Troelsen, DffR; Keld Jensen, SIFA; Horst 
Schultz, gammel kapstyrmand; æresgæst fra USA Henrik Vejlstrup.
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Tekst:  Peter Laubek
Foto: Ib Dyhr og Peter Laubek

Med vajende splitflag, blomstersmykkede 
kummer og klubhuset i tip top stand for-
nemmede man før entreen, at der ventede 
en noget særligt. Straks de 150 festklædte 
gæster gjorde entre i hallen blev de kon-
taktet af ceremonimester, æret medlem 
af Den kongelige Marineforening og GAR 
formand John T. Terp, der beordrede de 
smukt pyntede kvinder med tilhørende 
gentlemen til fotografering - med de høj-
tidelige herrer Ehlers og Frank Pedersen 
som tavse iagttagere fra deres plads på 
den lyseblå bagvæg. GAR havde spon-
seret halvprofessionel fotograf til at for-
evige dels receptionen og dels de mange 
deltagere ved aftenfesten. 
Der var bl.a. en æresgæst fra Pittsburgh, 
Pennsylvania i U.S.A nemlig Henrik Veil-
strup, klubbens forhenværende chefre-

daktør Per Larsen med frue fra Spanien, 
skibsreder, shipbrooker og forhenvæ-
rende mesterroer Jørgen Juhl med frue 
fra Esbjerg, klubbens honoratiores i fuld 
galla med æres – og udmærkelsestegn, 
GAR – egeløv og årsnåle o.m.fl. Sidst men 
ikke mindst vore damer, der overstrålede 
alle. Stilen var lagt fra starten.
Efter at have passeret svingdørene ind 
til bådhallen blev festdeltagerne mødt 
af et imponerende festlokale. De gutter, 
der havde kreeret det smukke festlo-
kale burde indstilles til årets designpris. 
Smukt ophængte baldakiner i klubbens 
røde og blå farver. De bærende stolper 
nymalet i den kendte kongeblå. Bådhal-
len fyldt op med store runde borde med 
flotte duge og smagfuldt dækket med ser-
vietter og service. I østenden var opstil-
let scene hvor bagtæppet bestod af vore 
smukke gyldne outriggere. Buffet og bar 
m.m. alt sammen holdt i klubbens farver. 
Det var næsten på samme niveau som 
dronningens nytårstaffel. Dog ville Mar-
grethe nok ikke have accepteret gulvets 
tilstand. Straks blev man mødt af yndige 
smilende velklædte servitricer.
Der blev budt på en velsmagende vel-
komstdrink. Snart summede bådhallen af 
lystig snak og hilsner de mange gæster og 
hædersgæster imellem. Roere, der ikke 
havde set hinanden i mangfoldige år fik 
genopfrisket ungdommens vår. Herligt at 
møde alle de gamle rosvende, der var rejst 
langvejs fra for at komme hjem til klub-
ben for at fejre jubilæet. 
Ved det gamle værksted var der opstillet 
flot bar bag hvilken et korps af de kønne-
ste piger stod klar til at betjene gæsterne. 
Der var ikke mindre end 3 forskellige kva-

FESTEN:
Jubilæumsgallafest i bådhallen

Karl Johan Thomsen og John T. Terp hædres for 50 års 
medlemsskab.
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litets rød – og hvid-
vine at vælge imellem. 
Brygmester Erik 
Myrhøj havde opstil-
let fadølsanlæg og det 
var ikke almindelig 
slaveøl, som blev ser-
veret, men øl brygget 
i Limfjordsbyen Nibe.
En veloplagt formand 
Karsten Holt bød fest-
deltagerne velkom-
men og gennemgik 
festaftenens forløb og 
så gik det ellers løs. Jubilarer blev hyldet, 
der var blomsteroverrækkelse bl.a. til 
ADR`s redaktør og medlem af SIFA Lise 
Pedersen., udnævnelser og uddeling af 
ærestegn til John F.Larsen og Søren Borg-
strøm for deres flotte indsats gennem 
en årrække for Aalborg Roklub. Begge 
modtog stående ovationer for deres ind-
sats ikke mindst Projekt 25, der er blevet 
årets succeshistorie.. Det samme gjaldt 
de herrer Karl Johan Thomsen og John 
T.Terp, der begge blev hædret for 50 års 
medlemskab af Aalborg Roklub. Her 
kunne John Terp redegøre for, hvad sådan 
en smuk 50 års æresnål koster. Det gjorde 
et vist indtryk på forsamlingen og applau-
sen tiltog i styrke – han ved, hvad han gør 
den gode Terp! 
Formanden Karsten Holt udnævnte Hans 
Jensen som aftenens toastmaster til stor 
begejstring for gæsterne og Hans gjorde 
sig straks populær, da han indledte med 
at udbringe aftenens første ”Skål”.
Chefkokken fra Cafeministeriet præsen-
terede aftenens 3 retters menu, hvorefter 
toastmaster Hans gav forsamlingen grønt 

lys for at gå i gang med forretten – og 
hvilken forret. Det hele var tilrettelagt 
således, at de mere end 150 gæster uden 
vanskeligheder kunne komme til fadet. 
Sikke noget himmelsk dejligt mad, der 
var på fadene. Lige passende til sådan en 
klubfest.
Efter forretten gav redaktøren de velop-

Mandskoret Voices In 
Modern iført rotrøjer. 

Koret sang jubilæums-
sangen fra klubbens 50 års 

fødselsdag

Lise Pedersen fra ADR og SIFA modtager blomster 
fra AR for sin indsats.
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lagte gæster en kort beretning om san-
gens betydning i AR og introducerede 
mandskoret Voices In Modern. Det vakte 
jubel, da koret entrede scenen iklædt Aal-
borg Roklubs trøjer, udlånt af Roar, og 
vi kunne glæde os over at tidligere ung-
domsleder i AR Kurt Thomsen og Erik 
Myrhøj fra Team Torsdag var med i koret. 
Koret sang jubilæumssangen fra klub-
bens 50 års fødselsdag med baggrund i 
de noder Anders Enghave forærede klub-
ben for et par år siden og som var årsag til, 
at Erik Myrhøj fik ideen til at lade koret 
synge den gamle jubilæumssang. Der var 
fuldstændig ro i bådhallen, da Voices In 
Modern fremførte sangen og taktfaste 
klapsalver fuldte efterfølgende. Stor tak 
til Erik Myrhøj for initiativet– det faldt i 
god jord.
Efter indtagelsen af hovedretten den læk-
reste okse – og nakkefilet med tilbehør - 
blev scenen atter besat af de 9 Humphrey 
Bogart lignende gentlemen og så gik det 
ellers løs. Vi fik en stribe sange fra ung-
dommens dage. Flere var udstyrsnumre 
som Sail AlongSilvery Moon og ikke 
mindst Otto Brandenborg successen:”Alle 
Sømænd Er Glade For Piger” tog kegler. 
Da et af de kønne pigenavne blev udskif-
tet med ”Kurt”, hjalp det, at Bent Bog 
råbende kunne meddele, at han var Kurts 
ven – så var den hjemme! Vi fik også et 
kort besøg af Tommy Steele alias Jørgen 

Bjørno. Under afsyngningen af ” Moon-
River ” ledsaget af Erik Myrhøj`s bløde 
kornet, var der ikke et øje tørt ! Festdel-
tagerne klappede taktfast da det dygtige, 
musikalske kor Voices In Modern forlod 
scenen efter endnu et flot indslag.
På toastmasterens opfordring blev samt-
lige herrer kommanderet op at stå og her-
efter blev damerne bekendt med at ”Vi 
har en splendid roklub” sunget af 80 - 90 
mandsstemmer.
Under indtagelse af kaffe og de lækre des-
serter besteg GAR formanden scenen, 
han hidkaldte klubbens troubadur Karl 
Johan Thomsen, denne blev beordret til 
at sætte sig på en stol ,hvorefter hele sel-
skabet fremførte Karl Johans kendings-
melodi ” Flade Jensen ”.Det viste sig, at 
være endog meget svært at fastholde 
klubtroubaduren på stolen. Karl Johan 
mente tydeligvis, at der var noget galt 
med både frasering og fremførelse – men 
anede vi ikke en anelse fugt i Karl Johans 

Pottemes-
teren støtter 

Karl Johan 
under frem-

førelsen af  
Hans Peder 
Pemperlin.

Nygaard-klanen m.fl. nyder 
underholdningnen.
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øjenkroge ! Efter dette festlige indslag 
trådte Karl Johan i karakter – nu kunne 
det være nok – Karl Johan assisteret af 
senior – og juniorrevisoren fik lynhurtigt 
vrangen vendt ud af jakken og taget den 
omvendt på og pottemesterens lomme-
klud med hjørneknuder på hovedet og 
gav så ” Hans Peder Pimperlin ” i origi-
naludgaven til stor morskab for alle i båd-
hallen. Her burde Nordjyske have været 
til stede.
Herefter overtog ” Hitpatruljen” scenen 
og der blev spillet op til dans og straks var 
dansegulvet fyldt. Der blev danset til et 
bredt repertoire af dansemusik. Den ikke 
dansende og måske mere modne del af 
deltagerne søgte lydly på første sal – såle-
des de kunne føre en samtale og nyde de 
udsøgte franske vine og gode Nibe øl i ro 
og mag.
Den særdeles vellykkede festaften slut-
tede med natmad i form af ”Snitter” og 
her fristes man til at bruge Niels Haus-
gaards vending: ” Sikke nogle pragtfulde 
snitter ” uden risiko for at få skyld for at 
være ”Fjætvorn” over for Cafeministeriet 
og bestyrelsen.
Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, 
der ydede en kæmpeindsats i forbindelse 
med den praktiske del af arrangementet. 

En fest i vor egen bådhal som I mulig-
gjorde kunne ikke på nogen måde 
erstattes af et arrangement i hverken Sky-
depavillon eller Papegøjehaven. Ligeledes 
en kæmpe tak til formand og den øvrige 
bestyrelse for jeres beslutning om at 
holde jubilæumsmiddagen hjemme ved 
fjorden. Det havde været lettere at invi-
tere i byen – håber I fik lønnen for jeres 
mod og store indsats i kraft af medlem-
mernes begejstring for arrangementet . 
Ligeledes en stor tak til Cafeministeriet 
og Hit-patruljen.

Klubben havde fået sponseret et Rolex 
- ur og slips i klubfarver af Smeden, der 
sammen med Børge Christoffersen havde 
været på indkøb i Kina. Med økonomi-
chef Aage Vest som aktionarius lykkedes 
det at afsætte begge dele.

Brovagt Anders Quistorf, der skal sikre, at 
Jernbanebroen åbner og lukker til tiden, 
sikrede sig Rolex - uret for mindre end 
200 kr. Redaktøren, måtte efter hård kon-
kurrence med Karl Johan af med 560 kr. 
+ 40 kr. i salær for slipset. Ved nærmere 
undersøgelse kunne det konstateres, at 
der stod ”Silke” på bagsiden af det tvivl-
somme slips, hvortil Børge kunne tilføje, 
at der også stod Rolex på uret. 

Selv om musikken var 
høj, var der fuld  hus på 

dansegulvet. Også her var 
redaktionen aktiv.
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 15 år:

 20 år:

 25 år:
Udmærkelsestegn i
sølv for kaproere
Formanden Karsten Holt kunne stolt 
overrække nedennævnte medlemmer 
DFfR’s udmærkelsestegn for kaproere i 
sølv:
 Morten Wendt, 
 Klaus Knudsen, 
 Mikael Hermansen og 
 Flemming Due Nielsen

Jubilarer
 10 år:
 - Peter Bomholt Hansen
 - Kenth Barsøe Persson
 - Erling Steffensen
 - Steen Sodemann
 

 - Steen Christiansen
 - Anders Holmberg

 - Svend Langer
 - Steen Villadsen

 - Anders Emil Dancker
 - Peter Christoffersen
 - Bent Mølgård Andersen
 - Flemming Geert

  30 år:
 - Erik Hassing Poulsen
 - Helge Foss-Pedersen
 - Erik Brøndum 
 
 35 år:
 - Michael Due Nielsen

 40 år:

 - John Nørgaard
 - Esben Schou
 
 45 år:

 - Oluf Andersen
 - Bernhard Andersen
 - Martin Olsen
 - Ole Christiansen
 
 50 år:

 - John T. Terp
 - Karl Johan Thomsen

Fra venstre: Klaus Knudsen, Mikael Hermansen, 
Flemming Due Nielsen, der modtager DFfR’s 
udmærkelsestegn. 

Kaproningstræner Morten Wendt modtager 
DfFr’s udmærkelsestegn.
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Redaktionens lykønskning til klubben

Fredag fyraftensmøde i roklubben, hvor det 
nye roblad pløjes igennem af Verner Pdersen, 

Martin Olsen og Povl Wendt.

Tekst:  Peter Laubek og Steen Villadsen

Det at sidde i robladets redaktion giver et 
omfattende kendskab til Aalborg Roklub 
og i særdeleshed til de fyrtårne, origina-
ler, og andre der gennem årene har præget 
Aalborg Roklub.

Den siddende redaktion har efterhånden 
erhvervet et omfattende kendskab til de 
forskellige fraktioner i klubben.
Ungdomsroning, Kaproning, Langtursro-
ning, Motionsroning og Kajakroning.

Vi har erfaret at der faktisk er er 3 slags 
roere i Aalborg Roklub.

 De rigtige rosportsmænd
 De alm.rosvende
 Og romotionister
De rigtige rosportsmænd har viljen til 
overdrivelse. Dem har vi haft og har 
stadig en del af – behøver vi at nævne 
Bjarne Pedersen, Flemming Geert, 
Morten Wendt, Jens Brandt, Flemming 
Due, Bernhard Andersen, Niels Erik Hof-
mann, John Terp m.fl. 

Disse rigtige rosportsmænd har evnen og 
ikke mindst viljen til overdrivelse. Vi har 
helt sikkert glemt nogle.
De almindelige rosvende holder op 
med at trække i åren, når det begynder 

at gøre ondt, her er det dog muligt i en 
overgangsperiode at kompensere for 
aldersbetingede skavanker v.h.a. stød-
absorberende skumgummisæder og 
bakspejle på solbrillerne, når der roes 
i styrmandsløse både, den med kajak-
kerne gik jo ikke! Ligeledes er det blevet 
en trend at have fyldte vandflasker med 
ombord hensyn til væskebalancen. Man 
skifter plads i tide og utide. Alt sammen 
skal kompensere for de ulemper roningen 
medfører. Her døjer ingen rosvend med 
femører efter endt roning. 
Endelig er der rosportsmotionisterne, 
det er dem, der holder op med at ro eller 
komme i roklubben, når det bliver kede-
ligt!
Her i jubilæumsåret 2011 er vi ikke i tvivl 
om, at det er rosportsmotionisterne, der 
præger Aalborg Roklub.

Med disse ord et stort tillykke til klubben.
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Fredag en 17. juni 2011, var en dag med 
et pragtfuldt solskinsvejr, så jeg valgte at 
gå i seng kl.12.00, ja kære læser, hvorfor 
dette tidspunkt midt på dagen. Jo netop 
denne dag skulle jeg nemlig ro langdi-
stancekaproning, eller nærmere bestemt 
aften og nat. (Distance 42,195 sømil = 
ca.78 km.)
Vi var 6 roer fra Aalborg Roklub nemlig, 
Bernd, Kent, Niels, John, Steen og Peter 
der havde trænet hårdt i romaskinerne 
hele vinteren, og efterfølgende på vandet, 
så nu var vi klar.
Selve regattaen startede med et info-
møde kl. 20.00, hvor sikkerhed og ret-
ningslinjer for løbet blev gennemgået. Vi 
valgte at starte kl. 21.10 dvs. John, Steen 
og Peter, skulle ro i Roar. Hold 2 valgte 
at ro kl. 21.50 dvs. Bernd, Kent og Niels 
som skulle ro i Ehlers.
Selve roturen gik fra Skive Roklub 1 km 
ind i havnen til vendebøje tilbage og 
videre helt op til Sundsøre, hvor der var 
en vendebøje og kontrol af nummer, 
hvorefter turen gik tilbage igen til vende-
bøje og Skive Roklub. Denne strækning 
skulle gennemroes 2 gange, man havde 
dog ret til at gå i land efter første gen-
nemroning i helt op til 60 minutter.
Første tur går rigtigt fint. Det er en 
stille aften og sigtbarheden er god og vi 
kommer ind til pause i tiden 03:50:49, 
pausen bruger vi til at spise lidt og tage 
tørt tøj på, Niels og Steen havde lejet en 
skøn lejlighed lige ved roklubben, så vi 
kunne opholde os der.
Efter ca. 50 minutter sætter vi båden i 
vandet igen, det er nu helt mørkt, men vi 
kender turen nu. Vi er ikke helt så snak-
saglige, som på første tur, måske har det 

noget at gøre med tidspunktet på døgnet 
klokken er ca.02.00 om natten, eller også 
er det fordi, vi alle ved hvor hårdt det 
bliver de sidste timer af løbet.
På vej tilbage oppe fra Sundsøre efter 
den sidste kontrolbøje begynder det så 
små at blæse op, klokken er nu 05.00, 
og vi mangler stadig ca. 10 km. Vi har 
et par gange været på lavt vand og en 
enkelt været for tæt på land i forhold til 
en bådbro, en af roerne i båden har da 
også traditionen tro kastet op tidligere på 
morgen, grundet overanstrengelse. Så alt 
i alt er vi klar til at tage udfordringen op da 
elementerne begynder at rase, det lykkes 
os da også at komme ind i en hæderlig tid 
på anden tur nemlig 04:01:34, altså en 
samlet tid på 07:52:23. Denne tid viser 
sig senere at række til en samlet 3. plads. 
Hold 2 fik en samlet tid på 08:15:01 som 
gav en flot 4.plads.
Der deltog 8 både i klassen for rene her-
rebåde, som blev vundet af ARA Stroke-
boxers i tiden 07:23:30, nr.2 var Århus 2 
i tiden 07:41:37.
ADR havde også en båd med, som vandt 
sin klasse i tiden 08:56:37.

 Med  bedste rohilsen
 John, Steen og Peter

Langdistancekaproning i Skive 

Niels Østergård, Kenth Persson og Bernd Muller.



.............................................................................................................................................................................

17
.............................................................................................................................................................................

Motionsturnering - 
Aalborg Roklub
Tekst:  Jens Brandt

Satistik pr. 1. august 
 Kilometer:  29.567
 Antal roere:  139
 Gennemsnit  212,71 
Søndag d. 28. august blev Aalborg Roklub 
125 år, det blev fejret lørdag d. 27. august 
og trak mange medlemmer til klubben 
også medlemmer der ikke har daglig gang 
i klubben. Her iblandt. Henrik Vejlstrup 
der tog turen over atlanten for at deltage i 
jubilæet. Henrik har været aktiv medlem 
af klubben siden 60’erne. Selv om Henrik 
flyttede til USA i starten af 70’erne for at 
arbejde som pilot, har han fastholdt sit 
aktive medlemsskab. Dejligt at Henrik 
under opholdet bidrager til klubbens del-
tagelse i motionsturneringen også selv 
om de få kilometer han kunne nå at ro 
vil bidrage negativt på klubbens gennem-
snits kilometer. Nu er det heldigvis 
vigtigere for os at få så mange medlem-
mer ud at ro, end at vi ligger højt i antal 
roede gennemsnits-kilometer.

Strategi for bådparken
i Aalborg Roklub
Tekst:  Flemming Due

I forbindelse med vores medlemsmøde 
i juni, blev der rettet henvendelse til 
bestyrelsen vedr. div. Indkøb, strategi 
m.m.
Aalborg roklub er en ambitiøs klub. Vi vil 
gerne sige, at vi er med ”hele vejen” rundt. 
Jeg tænker her på, at vi i dag har en både-
park som kan give alle medlemmer en 
god ro oplevelse. 
Tager vi inrigger parken, så har vi aldrig 

været så godt kørende før. Vi har ligeledes 
sørget for, at det gl. materiale bliver 
udskiftet eller foræret væk til klubber i 
nærområdet. Vi har bla. afhændet ”GAR” 
til Gjøl roklub. Vores projekt ”Mini både” 
er i Hadsund indtil videre. Der var her 
tale om en klub som stod og manglede 
et sådant tilbud og tilbagemeldingerne 
herfra er, at de bliver brugt konstant 
til junior C. roning.  Yderligere har vi 
realiseret nogle af vores gl. outriggere 
idet tiden var løbet fra dem. Disse både 
er erstattet af nye således at vi i dag kan 
tilbyde outriggerroning i alle vægtklasser 
og typer. 
AR. har ligeledes sørget for et tilbud midt 
i mellem outriggere og inriggere, nemlig 
vores GIG både. Her har vi en helt ny og 
en næsten ny. Det er her fælles for outrig-
gere og GIG bådene, at de sidste nyind-
køb har været både som kan roes som 
dobbelte(4x+) eller enkelte. (4+) 
Ud over ovennævnte, er det min ambi-
tion, at der skal være årer til hver enkelt 
båd. Her er vi godt på vej bla. ved hjælp 
af div. sponsorer og et enkelt medlems 
sponsorat.
Vi er der ikke helt, hvad angår årer, men 
vi er meget tæt på at være i mål. Ud over 
ovennævnte er der et løbende vedlige-
hold på samtlige både. Her har vi fået 
både totalt renoveret (tak til Bernd) samt 
udskiftning af sko, svirvler m.m.
Håber redegørelsen var tilstrækkelig i 
forhold til henvendelsen. 
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Grafisk produktion
med fokus på miljø

Brochurer, magasiner, foldere og løsblade
Rapporter, bøger, kataloger og forretningspapirer

Print, kopi og variabelt tryk
Plakater, skilte, roll-ups og banner

Design og web-løsninger

LYNGVEJ 5  ·  9000 A ALBORG  ·  TLF. 98 18 98 99  ·  W W W.PRINFOA ALBORG.DK
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Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Klubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til neden-
nævnte medlemmer:

Henning Andersen fylder 70 år 
fredag den 23. september.
Peter ”Sigfred” Hansen 70 år 
mandag den 24. oktober.
Henrik Veilstrup, vor mand i USA, 
fylder 60 år tirsdag den 18. oktober.
Jens Bro Holmen fylder 50 år 
fredag den 7. oktober.
Benny Gregersen fylder 
50 år mandag den 24. oktober

Henning Andersen
70 år
Det kan godt være 
Henning nu bliver en 
ældre herre på 70 år, 
men sådan opfører 
han sig slet ikke når 
vi hører på de mange 
gøremål han har 
gang i.
En af de mange og 

bedre, er hans aktive deltagelse i Efter-
middagsroernes aktiviteter på såvel fjor-
den som på landjorden.
Jo, Henning er blevet en garvet roer, selv 
om han var en sen starter. Det var klub-
bens æresmedlem Poul Erik Ehlers, der 
brugte Hennings ekspertise som bank-
rådgiver, der fik ham overbevist om, at 
roning og klublivet i Aalborg Roklub lige 
var noget for ham. Og således blev han 
fuldgyldig medlem i 1995.

Med sit jyske lune, men i særdeleshed 
også hans beredvillighed når der skal 
arbejdes i klubben, og selvfølgelig rotu-
rene både lange som korte, er Henning 
en værdsat rokammerat, der er med til at 
præge de gode kammeratskab i flokken.

 Vel roet og tillykke fra 
 Eftermiddagsroerne

Peter Sigfred
70 år
 
Peter Hegndal 
Hansen bedre kendt 
som Peter Sigfred er 
kommet i roklub-
ben lige fra han blev 
født. Peters far var 
den legendariske 
Sigfred Hansen, der 
er et af fyrtårnene i 

Aalborg Roklubs historie. Peter startede 
da også i sin tid som ungdomsroer med 
at ro kaproning. I roklubbens annaler kan 
man læse, at Peter har vundet drengefirer 
inrigger i Viborg i 1958. Enkelte erindrer 
også da han ved klubkaproningen samme 
år slog fætter Hans på målstregen i single 
sculler.
Siden har Peter Sigfred ofte deltaget 
i de berygtede ferielangture på Silke-
borgsøerne med Jørgen Peter Mosdorf, 
Smeden, Helge Foss, Børge Christoffer-
sen, Karl Johan m.fl.
Født i vestbyen i Ivar Huitfeldts Gade 
og nu bosiddende i Peder Skramsgade, 
roklubben stadig inden for synsvidde. 
Begge forældre var aktive roere. Mor 
Edith i ADR og far Sigfred i AR, hvor han 
blandt andet vandt DM i 1939 og funge-
rede som træner under krigen.
Peter har altid haft interesse for livet på 
vandet. Ejer og skipper på galeasen Ursa 



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

20
.............................................................................................................................................................................

fra 1984 og indtil skibet efter en brand 
i 2004 blev så skadet, at han ikke havde 
midler til at sætte det i stand igen, hvorfor 
det blev solgt til nogle nordmænd.
I 2002 blev Peter og Ursa kendt fra tv 
udsendelsen ”Kystvagten” hvor Ursa sej-
lede nordjyske vande tynde, og året efter 
var skibet igen i tv med udsendelsen 
”Parasollen”.
Sammen med rokammeraten Oluf 
Andersen har Peter sejlet med en Århus 
båd en længere periode i Polynesien. 
Efter denne tur holdt Peter et interessant 
foredrag med lysbilleder i AR om denne 
eksotiske tur.
Udlært elektromekaniker. Læst på tekni-
kum til produktionsingeniør. Gik i lære 
som maler efter at Jens, hans lillebror, 
omkom ved en gaseksplosion på Grøn-
land i 1970. Dette for at kunne indgå i 
faderens malerfirma, som det ellers lå i 
kortene at Jens skulle videreføre. Efter 
faderes tidlige pludselige død i 1979 over-
tog Peter malerfirmaet i 1983.
Peter var tidligere aktiv sportsdykker. 
Medlem af Sct. Georgs Gilderne. Ivrig 
jazz elsker. Aktivt medlem af Aalborg 
Kanonlaug og et særdeles aktivt medlem 
af Marineforeningen.
 
 På rokammeraternes vegne 
 - tillykke med de 70 
 Niels Erik Hofman

 
g at Morten Wendt virker som funge-
rende træner for U 23 landsholdet i 4x 
ved VM i Eton 4. - 7- august. Vi ønsker 
Morten tillykke med den ansvarsfulde 
opgave.

g at den rappe tone stadig eksisterer i 
klubbens hverdag. Jens Brandt og Peter 
Christoffersen frembragte forstyrrende 
larm, da de bar dobbeltsculleren ud på 
slingersen. En gruppe fra Team Torsdag 
reagerede prompte, hvortil de to sculler-
roere bad de forstyrrede slå høreappara-
terne fra! Det blev sidste replik. 

g at der netop er udgivet to bind om 
Limfjorden fra Hals og til Harboør. Hans 
Edvard Nørregaard - Nielsen, der har for-



.............................................................................................................................................................................

21
.............................................................................................................................................................................

fattet bogen får stor ros (5 af 6 stjerner) af 
anmelderne.Forfatteren kan som få med 
enkle vendinger bruge det danske sprog 
til at beskrive  landskaber og stemninger. 
Intet i verden er så blankt som de danske 
fjorde i vindstille, og ingen af dem så 
blank som Limfjorden en soltung august 
morgen,opfyldthedstime, hvor ikke en 
vind rører sig. Men det er sjældent, for 
dens vande kan piskes op til bølgende 
gråmeleret uro, når en vestenstorm fejer 
hen over den.For vi roere, i særdeleshed 
morgenroere og langtursroerne, er bogen 
en perle. Det at værket er krydret med 
fotografen Kirsten Klejns forunderlige 
billeder af Limfjordslandet er yderligere 
en kvalitet. 

g at redaktionen normalt ikke optager 
stof, der er indsendt anonymt, men da 
det sker gennem et velanskrevet besty-
relsemedlem har vi denne gang gjort en 
undtagelse. (Red.: Det er nok ikke det 
sidste indlæg om nedennævnte episode).
 
g at i disse ”Rupert Murdochske” tider, 
hvor pressen bare skriver, hvad der passer 
dem vil dette sandhedsvidne som ønsker 
at være anonym gerne komme med føl-
gende bemærkninger.
Sidst i juli 2011 stod jeg og fiskede i mine 
waders nord for Egholm. Selv om en flot 
hvid outrigger pga. stor fart forstyrrede 
mit fiskeri, måtte jeg med beundring se, 
hvor flot en teknik og fart som båden 
benyttede sig af.
Det var derfor med stor bekymring at jeg 
bemærkede en 4 års inrigger som roede 
direkte mod ovennævnte elegante båd. 
Det var for mig som kyndig, tydeligt at se, 
at båden blev ført af gamle mænd. Båden 
var tydeligvis ude af kontrol og føring. Jeg 
fik et klart indtryk af roerene på inrigge-
ren. Flere af dem var gamle enkelte vir-
kede selv utrygge ved den styring og fart 

som båden blev ført med.
Jeg råbte højt til roerne i den flotte hvide 
båd, at de skulle passe på. Det var fanta-
stisk at se, hvordan roerne i outriggeren 
havde overskud til at undgå en direkte 
kollision med de gamle sure mænd. Out-
riggeren foretog en så kraftig en undvi-
gelse, at det simpelthen reddede begge 
både fra totalt harveri. Yderligere mener 
jeg også, at der var tale om livsredning 
for de gamle mænd, idet de kunne have 
været spiddet på den flotte hvide båd.
Denne fantastiske undvigelse førte des-
værre til, at man ramte en dårligt mar-
keret bøje nærmest uden flag, hvorefter 
roerne blev kastet i vandet. Efterfølgende 
kunne man se det fantastiske overskud 
outriggerroerne havde, ved at få samlet 
båden igen og gjort den brugbar til trans-
port til klubben. 
Mens hændelsen stod på hørte jeg, at der 
i inriggeren bla. befandt sig klubbens 
redaktør og 1. trykker, samt 3 andre gamle 
mænd. Hvad er dog det for en redaktør 
som ikke havde medbragt sit kamera til 
netop sådan en hændelse? Havde været 
rart med en konkret dokumentation for, 
hvad som var sket og ikke bare, hvad som 
”gentlemen of the press” finder på. 
Fra min faste fiskeplads ca. 20 m. fra hæn-
delsen vil jeg herigennem gerne indstille 
mandskabet fra outriggeren til ”Carnegie 
fonden”, for netop uden skelen til eget 
liv og førlighed, at have reddet inrigger-
mandskabet fra en voldsom hændelse.
Måtte der ønskes yderligere, står jeg dag-
ligt 20 m nordvest for Nordbroen. Ven-
ligst et sandhedsvidne.

 

15. oktober 2011
materiale SKAL sendes til 

roblad@AalborgRoklub.dk
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Undgå ventetid 
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

www.lassen-eriksen.dk Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg

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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Foto: Ib Dyhr



LABELS B

Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 89000 . Aalborg

w w w . s t r o e m h a n s e n . d k
E k s p E r t i s E  ·  E r f a r i n g  ·  E n t u s i a s m E

Service
Hurtig udrykning · Topkvalificeret mand-
skab · Grundigt kundekendskab 
 
Kommunikation
Integrerede totalløsninger · 
Unikt designede omstillingsanlæg · 
Præcis rådgivning og support

Airport og AGL
Driftssikre lufthavns- og terminal-
installationer · Airfield Ground Lighting · 
Design og salg af AGLsigns’ navigations-
skilte  

Automation & Industriel IT
Højteknologisk avancerede 
løsninger · Intelligente nyskabelser · 
Sikkerhed for drifts- og produktions-
optimering

Tavler
Specialdesign af alle typer tavler · Stærk 
serieproduktion · Projektering integreret 
med Automation

Trafik
Innovativ trafikledelse · Smidig projekt-
afvikling · Kompromisløs funktionalitet

Sikring
Ansvarsbevidst opgaveløsning · 
Flersidet tryghed · Diskret effektivitet

Entreprise
Operationel projektering · Hurtige og 
præcise arbejdsgange · Omhyggelig 
dokumentation og grundige eftertests

Nørresundby:
Sundsholmen 39

9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 60 00

Århus:
Sintrupvej 19A
8220 Brabrand

Tlf. 88 82 62 63 
 

Horsens:
Kattesund 13

8700 Horsens
Tlf. 75 62 21 61

Vejle:
Karetmagervej 10 A

7100 Vejle
Tlf. 76 42 51 00 

 
Rødovre:

Krondalvej 8
2610 Rødovre

Tlf. 44 57 93 00


