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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 “afsenderens” navn, så det er
tydeligt hvis mening, der
gengives.

Næste roblad udkommer i november måned - Deadline 15. oktober
2

AALBORG ROKLUB

Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Magiske grænser og magiske øjeblikke
præger klubben, hvor vi nærmer os sæsonafslutningen.
Indførslen af faste rodage og rotider har haft
den ønskede effekt – at flere ror mere. Mange
er optaget af at nå de 500, 1000 eller 1500
kilometer. Netop disse grænser er store mål
at sætte sig for en sæson og grænserne udløser som bekendt henholdsvis en 500 km
roklub T-Shirt, en sølv- eller en guldåre.
På kapfronten er der allerede nu nået en magisk grænse. Copenhagen Harbour Race
(8’ter kaproning) finder sted medio oktober, og til dette arrangement stiller Aalborg
Roklub for første gang med ikke mindre
end 3 ottere! Jamen vi har da ”kun” 2 ottere
i bådhallen kunne man kommentere. Korrekt – men den tredje otter er lånt hos Ægir,
som også stiller med 3 roere til båden. Deltagelsen med 3 ottere sker således i et glimrende samarbejde med Ægir, som også har
lånt både hos os med henblik på deltagelse i
anden regatta. Vores allestedsnærværende rochef træner holdene. Det er en ganske flot opbakning og indsats, der skal ydes for at kunne
deltage så massivt, og det bliver spændende
at se resultatet. Man fornemmer allerede, at
(også) vores Kapafdeling er på vej mod nye
horisonter.
Ved udgangen af juli måned havde 141 roere
været aktive på vandet og præsteret i gennemsnit ca. 210 km. Det er samme niveau
som sidste år, men jeg er sikker på, at vi overgår resultatet fra 2011 på 275 km pr. aktiv
roer. Slutspurten er for længst sat ind.
Magiske øjeblikke prægede den netop overståede fødselsdag i roklubben. Tilstrømningen fra nær og fjern var stor såvel til morgen- som til frokostbordet. Se referatet fra
fødselsdagsfrokosten andetsteds i bladet.
Flunkende nye jubilarnåle skulle uddeles til
i alt 30 medlemmer, der havde nået magiske
grænser lige fra 10 år og helt op til 50 år ! Tak
for de mange års medlemskab og til lykke

med jubilæet.
Alle deltagere sad forventningsfulde og
så frem til den store finale – uddeling af
Schøllepokalen.
Valget af Erling Steffensen som årets modtager var med god grund populært og særdeles velfortjent. Stor til lykke til Erling og
TAK for indsatsen indtil nu.
Standerstrygning finder sted lørdag den 27.
oktober. Dette er jo ensbetydende med, at
vi overgår til afholdelse af klubaftner samt
svømning hver søndag i Sofiendalskolens
svømmehal kl. 17-18. Hold øje med opslag
i klubben, vores hjemmeside og mails fra
klubben.
Året rundt har vi jo heldigvis en splendid
roklub med motionscenter, robassin og byens
bedste sauna.
Ro motion ER go’ motion :-))
Vi ses i klubben !
- hvor der altid er oplevelser i kølvandet.

At vinde er ikke alt,
men viljen til er !
2012 har været et unikt år for dansk eliteroning. 3 OL medaljer, guld, sølv og bronze. 2
VM medaljer og en U 23 sølvmedalje.
Læs og se fotoreportage på DFfR´s hjemmeside.
Roning er vor bedste investering. Så klart
formulerede direktør for Team
Danmark sin begejstring for dansk rosport.
AALBORG ROKLUB
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AKTIVITETSKALENDER:
Hver mandag og onsdag kl18.00:
fællesroning for alle, vi mødes roklar
i bådehallen senest 18.00, og ror ca
2 timer.
Hver tirsdag og torsdag kl 18.00:
SPP-roning - For de der vil have
“Sved På Panden” og pulsen op. Vi
ror ca. 2 timer. Læs mere på hjemmesiden om ide og indhold.
SEPTEMBER:
		 1. Kanindåb kl. 9.00
			- læs hjemmesiden
		29.-30.september Løvfaldstur
		med udgangspunkt i
			Lemvig
Roklub.
		
		Robladet udkommer

NOVEMBER:

Af Aage Nielsen

Nu da 2/3 af året er gået og GAR har afviklet
både generalforsamlingen og en vinsmagning, så varer det ikke så lang tid før vi begynder at planlægge et tredje arrangement i
2012 - vores

Candle Light Dinner
er fastsat til
lørdag den 10. november
Som en eftervirkning af at Martin af Tours
tilbage i 300-årene gemte sig i en gåsesti for
at undgå at blive udnævnt til biskop, og bestemte da han var blevet biskop, at gæssene
som straf for at røbe ham skulle slagtes og
spises på denne dag, og fordi en gåsesteg var
for stor og for dyr for en almindelig familie,
så har mange siden spist andesteg den 10. november om aftenen.

		13. Copenhagen Harbour Race.
			Aalborg Roklub deltager med
			3 ottere.			

Om denne eftervirkning også skal ramme et
GAR-arrangement er ikke endeligt bestemt,
men det vil indgå i vores overvejelser.

		27. Standerstrygning.
			- læs nærmere på hjemmesiden

Til glæde for de fleste kan vi røbe at Trio van
GAR spiller denne aften. Trio van GAR, som
siden er vokset til en kvintet, vil optræde som
en kvartet, da Bent (Bog) er optaget af et litterært arrangement denne dag. Vi er sikre på
at aftenen som sædvanlig vil blive festlig og
hyggelig.

OKTOBER:
				10. GAR Candlelight aften
		Robladet udkommer
Husk svømning
hver søndag fra kl.17 til 18 i
Sofiendalskolens Svømmehal.

Flere oplysninger på
opslagstavlen og
www.aalborgroklub.dk
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FORSIDE:
Derfor ror jeg kl. 06.00 to gange om
ugen - Foto: Henning Erhardsen

i to af bådene. Vores grand senior otter giver
jo sig selv. Faktisk er der en del som efterfølgende kom til at stå på reservelisten. Håber
dog, at der forståelse herfor.
Løbet i København er ca. 6 km. og foregår
den 13. oktober 2012.

Nyt fra
rochefen:
Af Flemming Due

August, september og oktober, kommer til at
ske med et større antal langture. Må sige, at
mange gode medlemmer har trukket mange
km. hjem på div. langture. Dette ud fra, at vi
har en del personer med langtursstyrmandsret samt ildsjæle, der har sørget for afviklingen af i alt 16 langture. Derudover har vi
“folk i åen”, næsten hver lørdag.
I uge 34 har vi lånt forbundets trailer med
EDON både (se evt. hjemmeside). Der er tale
om i alt 6 stk. scullere. Her har medlemmerne
så muligheden for, at teste deres evner i nok
en af de mest stabile scullere som findes.
Spændende at få respons på ovennævnte.
Tirsdag 7. august havde vi møde vedr. deltagelse i årets Copenhagen Harbour Race. I
skrivende stund deltager vi med 3 ottere for
første gang. Interessen var så stor, at bestyrelsen besluttede at trække lod om pladserne

Tovholder for AR
ang. Jysk Maraton
Afviklingen af JM-maraton er i en fase, hvor
der mangler folk med indsigt og vilje til, at
projektet kan føres videre. Bestyrelsen i Aalborg Roklub ønsker en eller flere personer
som vil stå som tovholder i forbindelse med
en evt. afvikling af JM-maraton og netværke
med relevante samarbejdspartnere. Vi er i
en situation, hvor vi selv kan blive bedt om
at byde ind med et arrangement, derfor vil
vi gerne sætte navne og hoveder på kontakt
personerne. Vi har selv deltaget de sidste 3 år
med minimum en 2 års inrigger.
Ønsker man derfor, at Aalborg Roklub fremover skal være aktiv omkring ovennævnte,
bedes man selv byde ind og tage et projektansvar.

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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Fødselsdagsfrokosten år 126
efter klubbens stiftelse

Af Anders Ørum

Inden frokosten begyndte holdt vi to minutters stilhed for det i juli afdøde medlem, Poul
Erik Christensen “Smeden”.

Bysvaler og svalebajere
Vi havde bemærket de smukt dækkede borde
med en flag- og vimpelsmykket programfolder ved hver kuvert. Sildene var på bordet,
frokosten begyndte lidt asynkront.
En meget veloplagt formand bød en ligeså
veloplagt forsamling velkommen og startede med at bringe hilsener fra fjern og nær.
Fra det fjerne og nordamerikanske kontinent
var der en hilsen fra et derboende medlem,
der deltog i fødselsdagsfrokosten i jubilæumsåret. I denne sammenhæng skal det
lige indskydes, at Thorkild havde sørget for
en frokostdeltager fra det nævnte kontinent.
Fra det nære var der en hilsen fra Dansk Ornitologisk Forening, der – i tilsyneladende
uvidenhed om bysvalens store udbredelse –
havde en ros til klubben for virkelig at gøre
noget for at sikre denne truede art et yderst
velegnet ynglested for årets to kuld af svaleunger, så de i fred kan vokse sig store inden
efterårstrækket til Afrika. Karsten opfordrede de mange medlemmer, der har gået og
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Inden frokosten var der stor aktivitet både til
lands og til vands - og de lånte babysculler blev
afprøvet, mens lørsdagsbaderne sædvanen tro,
nøjes med vådt til halsen.

ruget over noget, til at erstatte den lange og
dybe tænkning med konkret hjælp til udrugning af svaleungerne.
Naturligvis medførte denne hilsen fra den
ornitologiske forening dels en fejde for og
imod de små vingede væsener og deres ekskrementer, dels et væld af ordspil på og
associationer ud fra ordet svale. Det blev
gjort lysende klart at ’svalefejden’ ikke er
mindre end ’kajakfejden’ med hensyn til at
dele klubmedlemmerne skarpt i fraktioner.
Der begyndte derfor at ruge en lidt krigerisk stemning over forsamlingen. Den blev
dog mildnet af, at tankerne blev rettet mod
svalebajere og hvordan blikket på de omdelte øl kunne løftes. Og i den forbindelse blev
der mindet om de gamle smede, der kunne
presse kapslen af med en negl. Aktuelt måtte

alle andre redskaber end øloplukkere tages i
brug.

Fik jeg sagt skål?
De ovenstående fire ord var sammen med
en gentagen ros af bestyrelsen det tilbagevendende element i formandens videre verbale
aktivitet. Nå ja, hertil kommer gentagelsen af
ordren: Træææd an! til de mange jubilarer,
der skulle have deres årsnåle. Formandens
første opfordring til at skåle blev fulgt af en
heftig aktivitet med at rundsende snapseflaskerne, og affødte afsyngelsen af en mindre kendt version af I skovens dybe stille ro
med ’jerseyko’ som det markante rimord.
Inden vi gik over til uddeling af årsnålene,
præsenterede formanden Nikoline og Susanne fra køkkenet og redegjorde instruktivt
for, at vi skulle beholde vores bestik, når
tallerknerne blev skiftet. Det skal jo vises, at
bestyrelsen også har styr på detaljerne.
Formanden: ”Fik jeg sagt skål?”
Efter afsyngelsen af Blæsten går frisk…
kunne uddelingen af årsnåle begynde. Omkring halvdelen af de medlemmer, der skulle
modtage nåle, var mødt.
Der var 10 års nåle til Tage Kirkegaard, Aage
Vest Petersen, Anders Josefsen, Jens Jacob
Eschen, Ole Kjeld Kristensen og le président
lui-même. Tage og Jens Jacob fik fæstnet
deres nåle på brystet af formandens flittige
hænder. Inden da var formanden startet på
sin afsnitrige tale om det store, punktlige og

vellykkede arbejde, bestyrelsen havde udført
for at få tilvejebragt nåle til alle, herunder at
have fået fremstillet nye nåle. Jens Jacob Eschen benyttede lejligheden til at fortælle, at
han i sit liv som roer – det startede i 1952
– havde haft kong Frederik den IX til bords i
Studenternes Roklub.
Der var 15 års nåle til Jens Christiansen,
Gregers Sten Gregersen og Jørgen Rasmussen. Ingen kom, da Karsten kommanderede
’Træææd an! Det vides ikke, om de forskrækkede havde gemt sig eller om de ikke
var til stede. Lidt ærgerlig måtte Erling udbryde: ”Og nu har vi kæmpet for at få de nåle
hjem!”
Formanden: ”Fik jeg sagt skål?”
20 års jubilarerne var Hans Futtrup og Peter
Laubek, der fik fortalt, at grunden til hans begrænsede anciennitet var, at han havde været
ude af klubben i 6-7 år. (Laubek var jo i sin
tid redaktør af 100 års jubilæumsskriftet.) I
den aktuelle situation glædede Peter sig over,
at han kun skulle betale 200 kr. Alene udsagnet om at betale var nok til at rejse en diskussion om, ved hvilken temperatur dagens
klubindtægter skal opbevares: + 5 grader eller – 18 grader?

Hvad har de kostet, de nye nåle?
Formanden: ”Fik jeg sagt skål?” ”Læg nu
Klar til at gå at gå ombord ved de smukt
dækkede borde med flag- og vimpelsmykket
program ved hver kuvert.
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mærke til de stinkende flotte, nye nåle, bestyrelsen har fået lavet med bånd, laurbærkrans,
vimpel og indprægede årstal, skinnende og i
klubbens farver.” Det var optakten til uddeling af nålene fra 25 år og opefter. En af revisorerne stillede straks spørgsmålet: ”Hvad
har de kostet?” For første gang var formanden tavs, da han skulle tale.
Den største gruppe af jubilarer var modtagerne af 25 års nålen: Jørgen Gunnar
Haveman, Henrik A. Sørensen, John Fjelsted Larsen, Poul Erik Christensen, Anders
Ørom, Søren Christensen, Ole Engen og Jørgen Hyhne. De fleste var andre steder henne.
På vej omkring bordene til modtagelse af
nålen blev Anders Ørom udsat for et af Helge
Foss’ sædvanlige politiske udsagn: ”Sådan
nogen som jer modtager vel ikke ordener?”
Det tvang Anders til at svare, at ”alt, hvad
jeg kan stikke (til) Helge med, modtager jeg
gerne.”
Af de to 30 års jubilarer var Holger Tromholt Christensen til stede. William Doelle var
vist nok ovre i ADR. Tromholt kunne – som
Jens Jacob Eschen – kaste et blik tilbage på
et langt liv som roer. Han fremhævede blandt
andet, at han har roet i en af Barclays Bank’s
fem Londonroklubber. En januar rotur gennem Themsens tynde is resulterede i 27 vabler i den unge Tromholts hænder. Formanden ønskede også hr. Tromholt til lykke med
krondiamantbrylluppet en måned tidligere.
Hver gang Karsten trykkede et jubilerende
medlem i hånden, instruerede han i, hvilken
vej jubilaren skulle vende, når Karsten henv-

endte sig til henholdsvis kamera 1 og kamera
2. Formanden: ”Fik jeg sagt skål?”

Hva’ med en pilsner
til formanden?
Poul Erik Trolle og Erik Skov Nielsen er 35
års jubilarer. Poul Erik efterkom formandens
kommando. Erik var forhindret i at komme.
Poul Eriks velvillige fremtræden fik formanden til at stille et nyt spørgsmål: ”Hva’
med en pilsner til formanden?” Denne individuelle tilgang til tørstslukning blev straks
korrigeret af, at forsamlingen sang: ”Så gi’r
han nok en lille en.”
Med hensyn til tildeling af 40 års nåle var
Flemming Due Nielsen klar til at modtage
nålen, Bent ’Bog’ Christensen spillede med
Nibe Big Band og måtte vente til lidt ud på
eftermiddagen, hvor basunen i øvrigt blev
skiftet ud med en elektrisk bas. I sin lille tale
til Flemming sagde formanden, at Flemming
– vurderet ud fra alt det, han har gjort for AR
– i grunden måtte have været medlem i 70 år.
Per Nygaard fik 45 års nålen med et par års
forsinkelse. Formanden kunne – i stedet for,
som det var ret og rimeligt, at undskylde bestyrelsens slendrian – glæde sig over, at der er
få år til Per skal betale igen. Per fik lavet en
lille fortalelse, han fik sagt to år i stedet for
45, og blev straks afkrævet 430 kr.
Formanden: ”Fik jeg sagt skål?”
Af de fire 50 års jubilarer var kun Karl Johan Thomsen fraværende. Han skulle – ligesom John Terp – have 50 års nålen med et
års forsinkelse. Niels Erik Hofman og Niels
Erik Pedersen var derimod modtagere 50 års
nålen i det rette år, takket være bestyrelsens
store indsats for at få skaffet nye nåle. John
havde umiddelbart to kommentarer, for det
første nævnte han, at han har betalt, endda
sidste år, - kan det tilføjes. Da han havde
konstateret, at den nye nål har det rigtige antal år, kunne han udbryde: ”Nu er jeg glad
igen!” Det var en lettelse for hele forsamlingen, der i et år havde haft medlidenhed med
den stakkels mand med den fejlanbragte 45
års nål.
Niels Erik Pedersen måtte indrømme, at
Formanden Karsten Holt viser stolt sølvpokalen
frem - hvem bliver årets modtager ..?
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han ikke havde tilbageleveret sine tidligere
årsnåle. De ligger i hans bankboks og er i
øvrigt det eneste, han har i bankboksen. Han
mindedes endvidere de aktive år før 1968.
Formanden: ”Fik jeg sagt skål?”

Årer af ædle metaller og
livstraumer, der forsøges
manet i fjorden
Steen Christiansen roede sig allerede i 2008
til en sølvåre, og takket være bestyrelsens
store arbejde med at finde en guldsmed,
der kunne leve op til Schøllhammers høje
standard fik Steen sin sølvåre. Søren Borgstrøm modtog en guldåre af formanden, hvis
hænder skælvede synligt.
Mens dette foregik kom Bent ’Bog’ og kunne
modtage sin 40 års nål. Som alle øvrige jubilarer blev Bent genstand for anerkendende
klapsalver, da han havde fået nålen sat på
reverset.
Vagn Thidemann kom med nogle udfordrende bemærkninger om østbyens kæmper
og trolde, eller i hvert fald den bydels store
fyre, der er helt uden pli. Af en eller anden
grund reagerede John Terp, Niels Erik ’Niller’ Pedersen og Bjarne Pedersen på dette,
og det blev klart, at de havde voldsomme
traumer over at have været medlemmer af
Ægir. Med vilde fagter og en lind talestrøm
forsøgte de at overbevise os andre om, at vi
skulle glemme det med Ægir og dermed få

manet deres livstraumer i fjorden. For formanden var der ingen tvivl om, at de tre herrer
skal døbes igen. Dette oplivede Poul Wendt i
en sådan grad, at han meldte sig til endnu en
gang at være kong Neptun. Allerede nu har
43 medlemmer ønsket at deltage i dåben.
Formanden sagde for at genskabe den kammeratlige stemning: ”Fik jeg sagt skål?”

Sølvpokalen til Erling Steffensen
Det var ikke slut med de ædle metaller,
Schøllhammers svendestykke fra 1926,
populært kaldet Schøllepokalen, skulle
nu tildeles et medlem, der har ydet det ekstraordinære til vores hæderværdige roklub.
Denne højtidelige handling indledte Karsten
med en længere forelæsning om pavevalg og
analogiserede til bestyrelsen for AR. Valget
krævede absolut enighed og hvid røg. Det
blev ikke oplyst, hvor mange dage den udi
i egen mening meget kompetente bestyrelse
var indelukket i deres lokale; men det blev
nævnt, at gruppen af valgværdige kardinaler
var stor. Den hvide røg lagde sig som en langsom indkredsnings verbale slør over forsamlingen. Spændingen var blevet uudholdelig,
da Karsten endelig nævnte det forløsende
navn: Erlings Steffensen. Erling er-klærede
spontant, at han ikke havde fortjent pokalen, al ære overlod han til alle de medlemmer, der altid hjælper. Men ingen var i tvivl
om, at Erling var det rigtige valg. Per NygAALBORG ROKLUB
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aard, der har lært Erling at ro, var stolt og
roste Erlings altid positive indstilling. Men
selvfølgelig kan et medlem ikke modtage
en sådan æresbevisning uden der skal dryppes malurt i sølvbægeret. I en heroisk kamp
for at hindre vandet tilbageløb havde Erling
savet en åre over og lukket et hul med det ene
årestykke. Åren viste sig at være Bernhards
kaproningsåre.

Endnu et traume og
genoplivede modsætninger
Hof var ikke sen til at gribe den oversavede
åre. Han kunne fortælle, at Bernhard ikke
kunne være til stede på grund af åretraumet.
I sin egenskab af 50 års jubilar overrakte Hof
de 4.250 kr., der var indsamlet blandt jubilarerne. (For en sjælden gangs skyld havde
revisorerne ingen kritiske bemærkninger.)
Michael Richter rejste sig herefter for at holde den velforberedte tale, han desværre havde
glemt. Men erindringen var ham nådig efter
en tid med den stilhed, der befordrer koncentrationen. Og Michael kunne lave et historisk
tilbageblik på de mange modsætninger, der
har præget klubben. Langtursroere overfor
kaproere, personificeret af Ib Stetter og Kaj
Munk. Baglænsroere overfor de unævnelige,
der sidder forkert i deres små både. Det kan
også anskues som en dialektik, der har udviklet klubben, og som er fortsat i svalefejden. Nogle ser stort på, at svalerne letter sig
over kaproningsbådene, andre kommer op i
det røde felt og ønsker sig en snarlig svalesang. Deres modstandere mener, at de bare
skal svale af. Hvorom alting er: Svalernes
flyvehul er endnu ikke lukket med en skive
af Bernhards åreblad.

Talen fik John Terp til at mindes Knud Barbers taler på tre kvarter. Da John nu havde
ordet, holdt han en tale i pluralis majestatis
(ok! Han talte også på vegne af ’Niller’ og
Bjarne). ”I vores ufattelige godhed har vi,
selvom vi føler os snydt ved at have fået sølv
i stedet for guld, besluttet at skænke frokostdeltagerne tre flasker cognac til kaffen for
at vi aldrig mere skal mobbes for at have
været medlemmer af Ægir.” Det blev hurtigt
opdaget, at der var tale om Ægir cognac af
typen Dr. Nielsen og lignende, en almisse fra
østkysthustlers på tålt ophold.
John udløste klapsalver ved at gøre opmærksom på, at forsamlingen havde glemt
at klappe efter talen og den ædle dråbedonation.

Vi har en splendid roklub
– og en herlig trio
Med Bent ’Bog’ som forsanger blev Vi har
en splendid Roklub sunget i den originale
version.
Formanden: ”Fik jeg sagt skål?”
Så var det tid til kaffe og jazzstandards. Formanden kunne endnu en gang rose sig selv
og bestyrelsen for at have opgraderet småkagerne til de smalle stykker wienerbrød, der
var blevet tilbage fra morgenbordet.
Under kaffen spillede trioen med Svend Jørgen på flygelhorn, Ib på klarinet og Bent på
elbas: All of me, Ain’t misbehavin, It’s been
a long time og We’ll meet again. Bevægende,
stemningsskabende og med fine soli.
Underholdningen fortsatte med Poul Wendt
dialog mellem en bartender og en whiskeytørstende gæst. Han skiftede elegant og
overbevisende mellem de to roller. Sammen
med Bent og Børge fremførte han klassikeren
Flade Jensen. Selv uden den tidligere kringlevrider Karl Johan folder denne tragedie sig
levende ud, når den lettere beruselse lægger
sit mildt rødmende skær over sangernes ansigter.
Formanden: ”Fik jeg sagt skål?” Ja, det fik
formanden sagt, og der blev skålet i Ægir
cognac. Ak, at en fødselsdagsfest i Aalborg
Roklub skulle slutte på denne måde!
AR trioen med Svend Jørgen på flygelhorn, Ib på
klarinet og Bent på elbas.
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Sommertur til Hesteskoen

Tekst og foto:
Ole Sloth Andersen

Søndag den 19.august var en gruppe fra
Team Torsdag på tur til Hesteskoen.
Herligt sommervejr og dejlig morgenmad,
med passende opvarmning, satte en dejlig tur
i den gode båd Langer i gang.
Undervejs blev det til en lille pause og styrmands skifte i Sundby Hvorup Sejlklub, inden anløbet i Hesteskoen til en velfortjent

frokost bragt ud af vores trofaste støttegruppe hjemmefra.
Frokosten blev nydt med udsigt over fjorden,
dog med deltagelse af lidt uindbudte hvepse,
der specielt gik efter sodavandsdrikkerne,
hvoraf man måske kan lære en lektie?
Senere efter vores kære formands lille middagslur, satte vi kursen hjem mod AR på
en lidt mere oprørt Limfjord, som dog efter
endnu en lille pause i SHS faldt til ro, så vi
kunne ankomme til AR i stille sø og solskin.
Langer havde endnu en gang givet ro-karlene
og –karlinderne en god og tør oplevelse, uden
anden indenbords væske end roernes sved,
og efter endt rengøring kunne en god dag
afsluttes i Vester Bådelaug med stegt flæsk
eller andre af de fortrinlige retter og drikke.
Endnu en god oplevelse for en aspirant på
prøve og dennes hustru.

AALBORG ROKLUB
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Af Bjarne Pedersen

Skal Aalborg Roklub
have en
Coastal dobbelt firer (+) ?
Bjarne Pedersens bemærkninger til overskriften!
Jeg har tidligere udtalt mig om, at det ikke
er muligt at lave kaproere til et internationalt
niveau på Limfjorden. Peter Laubek spørger
mig senere om jeg ved noget om det nye begreb i Dansk Roning ”Coastal Boats” som
en mulig bådtype til Limfjordens barske
forhold. Det gjorde jeg ikke, så jeg gik i gang
med at undersøge hvad begrebet indeholdt !
Flemming Due sendte mig link til You Tube
om Coastal Rowing. Her fik jeg set en række
vidioer om bådtypen.
Jeg var inde og se på DfFR`s hjemmeside,
hvor der er oprettet ”Interessenetværket for
Coastal Roning” samt at DfFR har en virksomhed ”Eurow aps” som bl.a. sælger Coastal både.
Der bliver afholdt Verdensmesterskaber i
Coastal Rowing under det internationale
roforbund. Og her d. 8 SEP vil der blive afholdt ”Danish Open Coastal Rowing 2012”
med Skovshoved Roklub som arrangør på en
trekant bane ud for Bellevue.
Som alle sikkert har set i AR`s medlemsblad
nr. 4 var vi på Limfjorden i f.b.m. Aalborg
Regattaen i en Coastal Boat venligst udlånt
af Århus Roklub.
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Vi (Peter Laubek – John Terp – Bent Mølgård
– Bjarne Pedersen – Jørgen Hyhne = 3 gl. kaproere & 2 motionister) fik afprøvet båden på
en dag, hvor næsten alle både holdt sig på
land. Altså rigtig hårdt vejr !
Oplevelsen: En stabil båd, der glider godt i
vandet i hård sø. Gode arbejdsforhold for den
enkelte roer sammenlignet med andre bådtyper. Ikke vindfølsom. En fordel med dobbeltårer, da der kan arbejdes igennem uden
balanceproblemer. En god oplevelse, der
sætter mig i stand til at komme med følgende
kommentarer :
a) Det er den helt rigtige motionsbåd til
Limfjorden. Der kan roes i alt slags vejr med
et godt motionsudbytte. Når jeg skriver motion mener jeg MOTION og ikke bare en
rotur. Denne bådtype giver mulighed for at
pulsen kan holdes på et højt niveau over en
længere strækning med det formål, at den
enkelte roer får en bedre kondition. Måske
er det vejen til at tilbyde supermotionister
et alternativ, hvor kroppen virkelig skal yde
noget samt tekniske færdigheder og endelig
det ultimative teamwork (Fysik - Teknik Teamånd - Natur). Et niveau mellem kaproning og alm. motionsroning!
b) Dobbeltårer sikrer, at den enkelte kan arbejde mere selvstændigt og ikke er så afhæn-

gig af den anden sides indsats. Jeg er vidende
om at Roning er den ultimative samarbejdsform. Det skal det være specielt i Kaproning,
men alle vores motionister er sikkert ikke i
samme fysiske form.
c) Jeg påstår gerne, at man får en bedre
roteknik ved at arbejde med dobbeltårer. Der
er ikke plads til så mange rotekniske fejl!
d) Det vil være en fordel at iføre sig neoprensko, da vandet løber ind og ud af båden
når søen er hård (for ikke at få kolde fødder,
med fare for slidgigt).
e) Alle I ”Kloge” kan jo kun udtale jer om
ovenstående når I har prøvet båden, men I
kan udtale jer om økonomien i projektet.
f) Hvis man i AR vil tænke STORT er der
den mulighed at AR involverer sig i Aalborg
Regattaen med det formål at få et ”Danish
Open Coastal Rowing 201?” til Aalborg og
efterfølgende et VM i Coastal Rowing!
g) For at det skal kunne lykkedes, skal der
laves aftaler om et antal både, der skal kunne
lånes eller lejes og efterfølgende kunne sælges.
h) Sponsorer skal køres i stilling osv. Men

vi har så mange ”Tunge” drenge i AR så det
skulle vel ikke være et problem ?
i) Mit forslag er, at AR følger med i
hvordan Skovshoved Roklub klarer Danish
Open samt søger kontakt til Interessenetværket for Coastal Roning.
Dette var mine kommentarer. Jeg glæder mig
til at se om AR stadig er en innovativ Roklub,
eller om vi er blevet nogle gl. Hænge---- !

AALBORG ROKLUB
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Danmark dejligst
- i den vestlige
Limfjord!

Tekst og foto:
Ib Vestergaard

Jeg har været på en fantastisk tur i 8 dage
og vil gerne dele mine oplevelser med jer.
Desværre har jeg ikke billeder fra de “store”
øjeblikke, så brug evt. mit indlæg som godnatlæsning.
“Danmark Dejligst - i den vestlige Limfjord”
- 8 dage med start i Struer Roklub lørdag
den 4. august og mål i Skive Roklub lørdag
den 11. august efter ialt ca 230 km roning.
- Sådan lød oplægget fra Lise P, ADR og Allan P, AR, der arrangerede turen under DFfR
med ialt 21 deltagere fra hele Danmark.
Naturligvis gik det hele ikke helt efter
planen, der var baseret på 6 toer-inriggere
med skiftende besætning og så et skiftende
landhold på 3 mand i kassevognen med den
fælles bagage og maden. Det startede med at
der kun var ét passagersæde i kassevognen,
så en deltager måtte stille en ekstra bil til
rådighed til at køre med rundt.
Jeg var på landholdet den første lørdag og
efter at have hentet nøglen til Lemvig Roklub
og checket den ud for sovepladser mv., kørte
vi ind til Lemvig og nød en købe-frokost før
shopping, men butikkerne lukkede desværre
kl 13 - lige efter vi havde tygget af munden.
Vi snuppede i stedet det lokale bymuseum,
der bestemt var interessant og bl.a. kunne
vise os lidt om “Damernes Magasin” osv.
Tilbage i roklubben fik vi en lille lur, inden
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På kortskitsen er vist den planlagte tur, hvor tallet
angiver dagene, og så er ændringerne lagt på
med blå farve.

bådene kom ind og skulle hjælpes op, og
efter gå-i-land-øl lavede vi fiskefrikadeller
i de faste 7-mands madhold, hvor vi hurtigt
lærte hinanden at kende.
Søndag var det - som de fleste af de følgende dage - tidligt op og spise morgenmad,
smøre madpakke og pakke, hvorefter vi satte
bådene i vandet og roede mod Thyborøn. 3
både tog bestik af en forkert kirke og kom lidt
på afveje, men efter lidt telefonsnak, fandt vi
sammen igen. I Thyborøn tog vi bådene op
på stranden og nød vores frokost og badede
lidt. Efter et par timer stod vi ud igen og slog
et lille slag ud i Vesterhavets bølger, før vi
gik tilbage i Nissum Bredning og krydsede
over til den østlige bred og roede op til Vestervig Roklub tæt ved Agger, hvor vi fordelte
os i bådhallen og motionsrummet og lavede
en herlig gryderet med kylling i karry med
ris. Denne aften sluttede med lidt fællessang
uden for roklubben, og her skiftede temaet
så fra “Danmark dejligst” til “Blæsten går
frisk”.
Mandag pakkede vi og roede tilbage sydpå.
Målet var Tambosund Campingplads efter
39 km. Der var en træls vind fra SSV, der

gjorde, at vi måtte krydse lidt for ikke at
blive generet af bølgerne, der vel var omkring 50 cm høje. Efter 8 km kom der en
kraftig regnbyge, hvorefter vinden gik mere i
syd og tog til. Da vi efter 12 km kom ned til
Helligsø Teglværk, var vi nødt til at gå i land,
da bølgerne blev 80 cm høje, og vi ikke ville
have kræfter til at komme rundt om pynten
og stadigvæk havde 27 km “hjem”. Dette
var absolut turens dramatiske højdepunkt.
Bådene blev slæbt op på en gruset strand,
og søerne stod ind over hækken, så vi måtte
være 8 mand og bruge bådruller for at få dem
tømt for vand og op i sikkerhed.
Lise organiserede i løbet af 5 minutter, at vi
bare kunne bruge teglværkets personalestue,
toilet, kaffemaskine mv. Efter frokost og omklædning til tørt tøj mv. lavede Lise og Allan
Plan-B: Vi skulle køres tilbage til Vestervig
Roklub og overnatte dér og så køres ned til
bådene og ro videre tirsdag. Nogle af os begyndte at gå nogle af de 14 km tilbage vel at
mærke ad “Den Pæne Vej” - dvs. cykelruten,
der zigzagger sig op langs kysten. Efter et par
timers vandring og tiltagende ømhed i fødderne prøvede vi i min gruppe på 5 mand at
få et lift - og søreme om ikke han standsede
- og selvfølgelig havde han roet i Vestervig
Roklub i 30 år - og selvfølgelig kunne vi
være i Astraen, når bare de 2 smalle (kvinder)
sad foran, hvorefter det gik over stok og sten,
mens vi hørte om hans herreture forbi Helligsø Teglværk, hvor der altid er problemer,
når vinden er i syd.

Vejrmeldingen for tirsdag var desværre nedslående med frisk til hård vind, så Lise og Allan skiftede til Plan-C og arrangerede en bustur til Nationalpark Thy med en lokal guide
- fra Vestervig Roklub - og altså 2 ekstra
overnatninger i Vestervig Roklub, hvorefter
vi skulle køre bådene til Nykøbing på Vestervigs bådtrailer. Natten til tirsdag kunne vi,
der sov i bådhallen så følge med i klimaet
udenfor, idet nogle løse plader på gavlen
klaprede uafbrudt og i de hårdeste vindstød
desuden fløjtede.
Tirsdag morgen tog vi den lidt med ro, da vi
jo ikke skulle pakke. Til gengæld skulle vi
forsøge at få repareret Vestervigs bådtrailer,
hvor bremserne hang på begge hjul i den ene
side, og der var defekt sikkerhedswire og lys.
Ved fælles indsats fra 4 amatører lykkedes
dette, inden udflugtsbussen kom og samlede
os op. Vi fik en spændende tur gennem den
sydlige del af Nationalpark Thy ned og op
ad Agger Tange og ind til Lodbjerg Fyr, Lodbjerg Kirke, Stenbjerg Ophalersted, frokost
og shopping i Vorupør, og så Vorupør Kirke,
Vestervig Kirke og Vestervig Tinghus.
Efter hjemkomsten til Vestervig Roklub,
delte vi os i et madhold og så et bådhold, der
tog ned til teglværket og læssede de 6 både
på traileren. Vi lånte nogle paller at stå på for
at kunne løfte 2 både op på øverste hylde.
Der var rigtigt mange meninger om, hvordan
man gør både fast på en trailer, og efter demonstration af forskellige muligheder blev vi
enige om én, hvorefter det gik forholdsvis

Billedet viser frokost fredag på
stranden tæt ved Ærtebølle efter en
hård tur fra Fur over Livø Tap.
AALBORG ROKLUB
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stærkt med de resterende både, så alt var læsset og surret på ca 2 timer. Da vi skulle til
at spænde for, blev det pludseligt oplyst, at
bådene vist ikke var forsikrede på traileren,
så vi ventede med at spænde for til onsdag.
Øv. Det blæste stadigvæk en pelikan, så vi
satte den læssede trailer ind i lagerhallen og
konstaterede så, at hjulene ikke var pumpet
tilstrækkeligt. Øv.
Onsdag morgen blev der spist og pakket,
hvorefter Jørgen og jeg kørte ned til bådtraileren og fik smeden på teglværket til at hjælpe
med at fylde luft på hjulene - og også på kassevognen, der (vist igen) var blød på venstre
baghjul. Øv. Herefter ventede vi tålmodigt
på, at forsikringen af bådene skulle gå i orden, så vi kunne komme afsted, og efter et
par timer fik vi endeligt “Go”. Da var resten af holdet allerede på vej til Nykøbing i
en bus. Jørgen og jeg fik en spændende tur
NØ op over Vilsund, hvor de modgående
lastvognstog sammen med den stride vestenvind fik den højtlæssede bådtrailer til at svaje
lidt - og især den øverste båd i vestre side uha. Vi holdt ind på en rasteplads og spændte
efter, og når Jørgen så blot holdt farten under
60 km/t gik det fint. Vi læssede bådene af
ved roklubben i Nykøbing, hvorefter Jørgen
og Torben kørte bådtraileren tilbage til Vestervig, mens vi andre slog teltene op på den
nærliggende campingplads og derefter tog
ind og så Nykøbing.
Torsdag var vinden endeligt løjet så meget
af, at vi kunne ro til Fur - altså efter at have
pakket telte og fået luft på kassevognen igen
osv. Vejret var OK, men heller ikke bedre,
dvs. med nordvestenvind og sidebølger, så
ved opsamlingspunktet sydvest for Fur delte
vi os i 3 både, der tog den direkte vej syd om
Fur, og 3 både, der gik op og rundt om øen.
Jeg var med syd om, og efter en kort pause
med pølser og is i lystbådhavnen, roede vi i
let modvind forbi roklubben og langs østkysten op til Færker Odde, hvor vi kunne skimte
moler-skrænterne på nordkysten langt ude
vestpå. Her så vi også de andre 3 både, der
søgte læ inde i en bugt. Da vi vendte om for
at gå tilbage sydpå til roklubben, besluttede
vinden sig for at gøre det samme, så vi også
fik den imod os på de sidste 8 km.
Fredag var oprindeligt planlagt til en
forholdsvis kort rotur til Hvalpsund, men for
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at få lidt flere km, blev ruten ændret til at gå
op forbi Livø Tap, hvor der tit ligger sæler.
Desværre var vinden og bølgerne endnu ikke
færdige for denne gang, så 3 både tog en
sydligere og mere direkte rute, og vi andre
krydsede i zigzag gennem 60-80 cm bølger,
og efter at have nået Himmerlandskysten og
drejet mod syd, måtte vi koncentrere os meget for ikke at bølgerne skulle slå ind over essingen - især, når vi skiftede retning mellem
at have bølgerne ind skråt forfra eller skråt
bagfra. Denne dag vil jeg huske som den endegyldige accept af, at bølger skal krydses i
45 grader. Ca halvvejs trak vi bådene op på
en strand og spiste frokost og slappede af,
hvor vi kunne finde læ.
Vel ankommet til Hvalpsund Roklub, tog
vi bad og det pæne tøj på og gik på restaurant og fik stegt rødspætte med det hele - en
herlig og festlig afslutningsaften, hvor vi
også oplevede at solen blev spillet ned af en
trompetist samtidig med at vinden lagde sig.
Lørdag stod vi op til “Den dejligste morgen i
100 år” som Gnags synger. Ingen vind, masser af sol og fjorden var bare spejlblank, og så
roede vi de sidste 20 km ned til Skive i ro og
mag. Og tænk: Der lå en sæl på slingersen
og tog i mod os. Den var dog ikke kælen, og
vi måtte passe på ikke at blive bidt. Et andet
problem var, at hver gang en båd havde lagt
til, skulle hele mandskabet først have fundet
deres kameraer frem og tage en masse billeder af dyret, før båden blev tømt for bagage og
trukket op, så vi nåede kun lige at få alle både
op og pakket på trailerne og spist frokost, før
de fleste af os skulle med bus tilbage til vores
biler i Struer.
Bagefter husker jeg mest den fantastisk flotte
tur fra Hvalpsund til Skive - og så naturligvis
også de andre dramatiske højdepunkter - og
jeg gider altså ikke ro i høje bølger eller sove
i bådhal mere - i år i hvert tilfælde!

Løvfaldstur 29.-30. september

- med udgangspunkt i Lemvig Roklub
Af Lise Pedersen

Vi mødes lørdag kl. 9 til morgenkaffe.
Bådholdene sættes med folk fra forskellige
klubber. Roturen afhænger af vindretningen.
Det kan f.eks. blive rundt i Lem Vig langs
Strandvejen forbi havnen og byen og videre
langs de øde skrænter mod Remmerstrand
Havn og Toftum Bjerge - eller rundt om Gjeller Odde og ud mod vest – evt. helt til Thyborøn, hvis man har mod på det (40 km t/r).
Ved hjemkomsten er der kaffe og kage. Om
aftenen spiser vi en god middag og hygger os
sammen. Der overnattes i klubhuset.

Søndag er der mulighed for endnu en god
rotur. Med lidt held i den retning vi ikke fik
prøvet dagen før.
Prisen er 200 kr. som dækker morgenmad
lørdag, eftermiddagskaffe, middag, morgenmad og madpakke søndag og overnatning.
Drikkevarer kan købes.Medbring selv: Madpakke og drikkevarer til turen lørdag, regntøj,
gå-i-land-fodtøj, skiftetøj, overnatningsgrej.
Se opslag i klubben!
På gensyn i Lemvig Roklub!

AALBORG ROKLUB
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MINDEORD:

Poul Erik
Christensen
in memoriam!
Meddelelsen om, at Poul Erik var død tidligt
om morgenen søndag den 22. juli, mindre end
en måned før han ville være blevet 72 år, var
svært at begribe. Vi vidste jo godt, at Smeden
gennem de sidste par år havde været gennem
en række svære sygdomsforløb, men hver
gang dukket op i klubben igen. Alle havde
derfor forventning om, at ”Smeden”også
denne gang klarede skærene, men han måtte
til sidst give op for sygdommen og sov stille
ind på hospice – han havde slået sit allersidste hammerslag og roet sit sidste åretag.
Poul Erik startede sin rokarriere i Aalborg
Roklub helt tilbage i 50 erne. Straks efter
frigivelsen blev Poul Erik optaget i kapafdelingen med Erik Hansen som træner. De
første år roede Poul Erik firer med Bent Zink
Nielsen, Einar Dyhr, Knud Rasmussen og
Hans Worm i outriggeren Aalborg.
Poul Erik var ligesom rokammeraterne i
håndværkerlære. Jobbet som læredreng
hjemme ved fatter Gerhard krævede mindst
48 timer om ugen fordelt på 6 dage plus det
løse.
I rosæsonen blev der trænet alle ugens dage
undtagen lørdag, hvor kaproerne på ladet af
Flyttemand Olsens Aalborg By Ekspres rejste rundt i kongeriget til regattaer. Vintertræningen startede første weekend i januar
og Poul Erik måtte ligesom alle de øvrige på
holdet tilbringe hverdagsaftnerne på teknisk
skole fra kl. 18.30 til 21.00 og om fredagen
til kl. 21.30. Kaproningstræningen blev så
tilpasset disse krav. Det var store krav, der
blev stillet til vi knægte – Poul Erik stillede
gennem hele livet store krav til sig selv, og
forventede, at andre gjorde ligeså.
Poul Erik, der i klubregi, var kendt som
”Smeden”, var i mange år klubbens handyman, når der skulle udføres smedeopgaver.
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Helt tilbage i 50 erne var han med til at
forestå de praktiske opgaver. Det gælder
de første torturredskaber i træningslokalet,
håndvægte, tovholdere, udformning af bådstativer til kaproningsbådene m.v. Senest har
klubben haft glæde af Smedens evner som
opfinder i f.m. rep. af svingdørene, udformning af altan, brandtrappe og de større aluminiumsarbejder på slingers og slæbested,
samt ikke mindst etablering af ”Smedens
Kran”. Klubben har altid kunnet regne med
Smeden.
Om Smedens omdømme kan der fortælles
meget positivt. Han var en ordholden mand
med en fabelagtig evne til at organisere. Han
var utrolig hjælpsom ikke kun overfor klubben men også overfor rokammeraterne. Poul
Erik værnede om klubbens traditioner.
Poul Erik var et agtet medlem af den eksklusive klub af ”Lørdagsmorgenbadere”,
der stiller helt specielle optagelseskrav og
et omfattende kendskab til den Europæiske
Akvavita – Kultur, hvor Aalborg jo står
stærkt.
Netop i Lørdagsbaderregi oplevede vi
Smeden fremføre sine meninger i en særdeles bramfri tone. Her forekom det ofte, at
pædagoger, bankfolk og advokater og andet godtfolk fik af forhammeren. Det skete
med stor lune og glimt i øjet. Smeden fik
ikke sjældent , både forsætligt og uforsætligt
latteren til at runge i omklædningsrummet.
Smedens bedetæppe og den kostbare kinesiske brændevin er eksempler på Smedens
humor.
Selv under det lange sygdomsforløb
oplevede vi Smedens galgenhumor. Mindre
end en halv snes dage efter en stor operation
dukkede Poul Erik op i klubben. Forbavsede rokammeraterne flokkedes om ham og
spurgte til forløbet af den svære operation.
Smeden bagateliserede det, og kunne meddele, da han vågnede efter operationen og
ved selvsyn kunne konstatere, at der ikke var
bundet bundet en sisalsnor med pakseddel
om storetåen, var han klar over, at han ikke
var død ! Sådan !
Siger man Silkeborgtur – dukker Smedens

Ved fødselsdagsfrokosten i 2008 modtog Poul Erik Christensen Schøllepokalen for sin indsats i klubben. Begivenheden fejres her med morgenroerne Børge Christoffersen og Bent Bog Christensen.

navn også op. Poul Erik har været fast mand
på denne årlige sagnomspundne, traditionsrige ” Herrerotur ” på søerne i det midtjyske
højland. I de sidste mange år har Smeden
stået for logistikken på denne tur.
Når der skulle handles ind til morgenbadernes traditionelle julefrokost, blev intet
overladt til tilfældighederne. Indkøb af
spegesild, saltkød og gammelost skulle være
topkvalitet. Poul Erik havde sine faste leverandører.
Indtil Poul Erik blev ramt af sygdom, var han
fast morgenroer og badede næsten året rundt,
kun afbrudt af perioder hvor fjordisen ikke
lod sig gennembryde.
Poul Erik hørte til flokken af klubbens gam-

le ”Hanelefanter”, der trompeterer hvis der
foregår noget i klubben, som de mener er
ikke foreneligt med klubbens tarv og traditioner.
Aalborg Roklub har i Poul Erik Christensen
mistet et værdifuldt medlem, der ved sin indsats og sit gode omdømme har medvirket til
at Aalborg Roklub er noget specielt. Vi er da
også rigtig mange, der i dyb taknemmelighed
vil mindes Smeden som en rigtig god rokammerat og for den indsats han gennem en
menneskealder har ydet for Aalborg Roklub :
Æret være hans minde.
På vegne af rokammeraterne
Peter Laubek
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Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte medlemmer:
60 år:
Karsten Holt 4. september
65 år:
Roar Clausen 16. september
Poul Dahl Fogh 30. september
Jens Chr. Bender
Jensen 8. november
70 år:
Finn Jensen 11. november
Allan Pedersen 29. november

- vi si’r TILLYKKE

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
20

AALBORG ROKLUB

Indlæg til medlemsbladet !

Til Aalborg Roklub !
Aalborg Regatta 2012 var vores første år,
men alle involverede er enige om, at vi i fællesskab har fået stablet et arrangement på
benene, som er kommet for at blive.
I perioder viste vejrguderne sig fra deres
nådige sige, men trods perioder med regnskyl og blæst, besøgte mellem 30.000 og
35.000 mennesker Aalborg Havnefront i de
3 dage, hvor vi var i gang. Det har været en
fornøjelse at se Havnefronten summe af liv,
og Aalborg Events vil gerne sige tak fordi I
vil være medvirkende til at skabe en hyggelig
og maritim stemning på Aalborg Havnefront
under Aalborg Regatta fra den 15.-17. juni.
Vi er glade for at I ville være med i teltet på
havnefronten hele lørdagen. De to udstillede
både var med til at gøre opmærksomme på
rosporten. Det var også et rigtig flot syn, at
se jer på fjorden lørdag over middag, specielt rejsningen af årene var et flot syn for os
landkrabber. Jeg håber, alle kom i land inden
helikopteren (noget forsinket) ankom til honnørkajen.
Vi håber også, at I har haft en god oplevelse,
og at I har fået noget ud af jeres medvirken.
Der kommer til at ske mange ting i Aalborg
fremover. Der er selvfølgelig Aalborg Regatta igen næste år, men vi håber også, at I vil
se positivt på en henvendelse fra os i andre
sammenhænge.
Tak for et godt samarbejde omkring Aalborg
Regatta 2012, og rigtig god sommer.
Mange hilsener
Mette Pejstrup Kjær
Aalborg Events
Boulevarden 13
9000 Aalborg

- tak ..!

Hvem er disse amatører
og gentlemen ?
Af Peter Laubek

Leif Sørensen fra Eftermiddagsholdet har
indleveret billedet af et kaproningsmandskab
fra Aalborg Roklub.
Billedet stammer fra noget arvegods som
Leif har overtaget efter et afdød familiemedlem. Desværre kan Leif ikke hjælpe med
at sætte navne på romandskabet.
Vi ved, at klubben for første gang optræder
i den særlige kaproningsdragt, der består af
cremefarvet trøje med et rødt malteserkors
med blå kanter i 1889.
Styrmanden i midten bærer skipperkasket
med DFfR mærket. Dansk Forening for
Rosport blev stiftet i 1887. Omkring 1920
erne blev de blå kanter udvidet - således det
blev til en lille klubstander - som vi kender
den i dag, der blev syet på de cremefarvede
trøjer.
Fotografiet er med stor sandsynlighed fra
perioden 1889-1920.
Nærværende billede er specielt i forhold til
de ældre billeder vi kender.
Idet trøjerne er med rullekrave som vi kender
fra sømandstrøjerne.
Billedet er taget af fotograf Frits Karner,
Aalborg. Skulle der være et medlem, der via
idrætsarkivet og lokalhistorisk arkiv vil forsøge at finde navnene på de 5 roere - vil det
være endnu en brik til AR`s historie.

Hvis mandskabet har vundet en sejr på kaproningsbanen så har vi jo samtlige navne i
100 årsskriftet. Vi skal blot kende årstal, et
enkelt navn eller to.
Redaktionen er naturligvis behjælpelig med
yderligere informationer.

Læs i næste nr.:

Ved indgangen til Frederikssund Roklub ses
denne skulptur af Vikingen Vagn.
Læs i robladets næste nummer:
Vores Vagns reportage fra farvandet, hvor
Skuldelev - vikingeskibene blev fundet.
AALBORG ROKLUB
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Arctic Lines tjeneste, med udsigt til pensionering og 40 års jubilæum.
g at det ikke kun er på den arktiske nord-

kalot Aalborg Roklub har medlemmer, der
færdes hjemmevant.

g at under omtalen af Thorkild A. Kristensen under runde fødselsdage i sidste nr. af
robladet, skrev vi, at Thorkild blev indmeldt
i 1958. Det viser sig, at indmeldelsen skete i
1957. Redaktionen beklager fejltagelsen.
g at Steff kender opskriften på. hvorledes

gamle reaktionære kaproere på en studs kan
ændre indgroede vaner. Eksempelvis skulle
der blot et par stryg med en Sandviken
Stradivarius til før Bernhard Andersen fra
Rollatorotteren skiftede fra træårer til bigblade.

g at de “Tre Musketerer“ fra Østbyen Niels

Erik Pedersen, Elg - jægeren fra Gadevang,
Bjarne “Yankee “Pedersen og John T. Terp
ved fødselsdagsfrokosten udmærkede sig
ved at give cognac til kaffen. Da klubbens
kantine ikke var leveringsdygtig i ægte cognac, måtte forsamlingen klare sig med bitter, der af de tilstedeværende straks blev omdøbt til Østby-Bitter eller Ægir Cognac.

g at tidligere GAR formand Michael Rich-

ter- muligvis i samarbejde med den lokale
Dansk Ornitolog Forening ved fødselsdagsfrokosten virkelig slog et slag for svalen. I
en kronik i Politiken skrev Hans Edvard Nørregaard - Nielsen flg. om svalen: “Af mange
mange mennesker opfattes svalen som noget
ekstraordinært p.g.a. dens medfødte fornemhed, der trods enhver mangel på forsvar ikke
kender til frygt og derfor kun kan udfordre
det mest afstumpede“. Det er så op til svalens
venner i klubben om svalen hos os har mødt
den afstumpede udfordring?
Som formanden udtrykte det: “Vi er nok
skøre i skallen, men friske indeni“.

g at vor kaptajn og morgenroer Fritz “Ice-

man“ Ploug Nielsen, der netop er afmønstret
som skipper på Arina Arctica, fik en endog
meget flot omtale i Aalborg Havns tidsskrift
- sommerudgaven - for sin indsats i Royal
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g at Månedens Bravo for 50 år siden gik

til Poul Erik “Smeden“ Christensen, John
Terp, Svend Jørgen Carstensen og Bjarne
“Yankee“ Pedersen for udførelsen af nye
stativer til kaproningsbådene. Stativerne var
konstrueret og tegnet af stud. tech. Poul Erik
Christensen - ham med “Kranen“. Arbejdet
blev udført på Gerhard Christensens Maskinfabrik.

g at så langt tilbage som for præcis 50 år

siden vendte klubbens daværende langturschef, i dag medlem nr. 1 Torben Broe,
tilbage fra togt til Antarktis med ekspeditions-skibet “Nella Dan“.

g at Arnt Plesner fik en enestående natur-

oplevelse forleden i Nørredybet. Fra styrmandssædet kunne han iagttage hovederne
af en lang række sæler linet op på stribe
ind mod Egholmsiden. Han delagtiggjorde straks mandskabet i det exceptionelle
naturfænomen.
Desværre for Arnt rakte rokammeraternes
fantasi og forestillingsevne slet ikke til sælhoveder, de kunne højest gå med til toppen af
de frygtede pælehoveder som vore både ind
imellem kolliderer med.

g at Steff på diskret vis efterlyser klubbens

vejrstation. Team Torsdag kan meddele, at
den har været prøveopsat i Ole Tandlæges
skab de seneste måneder. Ole og Erik Myrhøj
havde tænkt, at en mere hensigtsmæssig placering var på toppen af klubbens tårn, men
denne er nu optaget af et stykke “Blikkenslagerkunst“, så de herrer overvejer nu en ny
placering.

g At Morten Wendt, via sin trænergerning i

Ægir, igen i år har fået en roer på landsholdet. Christian Due genvandt i juni sit Nordiske Mesterskab i junior otteren i Norge, og
er efterfølgende udtaget til VM i Bulgarien
medio august. Et stort tillykke til Morten
Wendt og Ægir.

Undgå ventetid
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

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

- en ordentlig bank

Gå i banken
via mobilen
til iPhone og Android
Hent den gratis i App store eller Android Marked

NØRRESUNDBY BANK · Torvet 4 · Tel. 98 70 33 33 · www.noerresundbybank.dk
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El-Service
Nørresundby
Sundsholmen 39
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 9632 6000

Hurtig udrykning * Topkvalificeret
mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller

Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og
installation * Gratis rådgivning

Airport
Aarhus:
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus
Tlf. +45 8610 6655

Landingslys * Docking system * Fjernstyring
og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler

Højteknologisk avancerede løsninger*
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted

Vejle:
Karetmagervej 10A
DK-7100 Vejle
Tlf. +45 7642 5100

Trafikledelse

Rødovre:
Krondalvej 8

Entreprise

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet

DK-2610 Rødovre

Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

Tlf. +45 4457 9300

El-Tavler

Specialdesign af alle typer tavler * Serieproduktion * Integreret med Automation
Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, ElService, Airport, Trafikledelse, Entreprise og Alarmanlæg.

Standerstrygning 27. oktober
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 89000 . Aalborg

- se hjemmesiden

