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Formand:	
KARSTEN HOLT
Nørregade 22 
9000 Aalborg 5
5083 6159 
formand
@aalborgroklub.dk

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

Næstfomand:	
ULRIK SAXAGER
Digtervejen 16 
9200 Aalborg SV 
9818 9063 
næstformand
@aalborgroklub.dk

Rochef:	
FREDERIK R. HANSEN
Abildgårdsvej 53, III th. 
9400 Nørresundby 
2758 7501 
rochef@
aalborgroklub.dk

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

Kommunikationschef:	
JOHN KJÆR
Søndergade 20 D 
9000 Aalborg  
2090 4414 
kommunikationschef
@aalborgroklub.dk

HR-chef:	
LARS P. FUNDER LARSEN
Ananasvej 40
9000 Aalborg  
2124 3514 
hrchef
@aalborgroklub.dk

BESTYRELSEN:

Projekt 25:

MEDLEMSBLAD:

Gamle	Aalborg	Roere:	
AAGE NIELSEN
Skøjtevej 27 
9230 Svenstrup J 
9838 2417 
jyogaa@mail.tele.dk

PETER LAUBEK
Ansvarhavende:
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208
peterlaubek@joda.dk

KARSTEN HOLT
- se formand

STEEN VILLADSEN
Barken 30 B
9260 Gistrup . 
2071 5088
kmsvilladsen
@hotmail.com

GAR:

Søsportsvej 8 
9000  Aalborg 
Tlf.: 9812 6719

e-mail: 
mail@aalborgroklub.dk

www.aalborgroklub.dk

Giro: 9 46 11 59

AALBORG
ROKLUB:

Næste roblad udkommer i november måned - Deadline 15. oktober

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 “afsen-
derens” navn, så det er 
tydeligt hvis mening, der 
gengives. 

JOHN FJELDSTED LARSEN	
jfl@hypnox.dk

SØREN BORGSTRØM-HANSEN
borgstroem@stofanet.dk	
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Tak til alle der mødte frem for dels at for-
berede i form af rengøring dels at festlighol-
de klubbens 127 års fødselsdag. Vi havde 
alle fundet os godt til rette med sild og for-
loren skildpadde via Nikolines og Rosas ind-
sats i køkkenet, da arrangementet udviklede 
sig dramatisk. Se referatet fra fød-selsdags-
frokosten andetsteds i bladet.

Jubilarnåle skulle i år uddeles til i alt 19 
medlemmer, der havde nået magiske grænser 
lige fra 10 år og helt op til 55 år ! Tak for 
de mange års medlemskab og til lykke med 
jubilæet.

Uddeling af Schøllepokalen udgjorde den 
store finale. Spændingen blev udløst og 
Michael Richter kunne stolt vende snuden 
hjem – med den flotte pokal under armen 
som tak for hans utrættelige og uegennyttige 
indsats. Stor til lykke til Michael og TAK for 
indsatsen indtil nu. 

Samme dag som fødselsdagsfrokosten kul-
minerede det stort anlagte arrangement af det 
nordjyske ronetværk – Ro-stafetten. I alt ca. 
25 klubber bidrog gennem ugens løb med at 
ro stafetten fra en klub til den næste. Mange 
både anløb således til Aalborgklubberne 
i løbet af lørdagen, hvor de blev behørigt 
placeret på Aalborgklubbernes græsplæner. 
Arrangementet afsluttedes med fællesspisn-
ing i ADR. Ideen med ro-stafetten er god og 
fortjener at blive en tradition – med endnu 
større opbakning fremover. 

Ved udgangen af august måned havde 132 
roere været aktive på vandet og præsteret i 
gennemsnit ca. 219 km. Det er lavere end 
sidste år. Så slutspurten skal sættes ind. 

Roskolefolket forbereder netop nu en mulig 
afholdelse af en sensommer roskole. De har 
imidlertid behov for en hjælpende hånd. 

Kontakt derfor Niels, Søren eller John og 
tilbyd din hjælp.

I skrivende stund venter store aktiviteter lige 
rundt om hjørnet. Løvfaldstur med udgangs-
punkt fra Randers Roklub, DM på Bagsværd 
Sø og Flæskestegstur. Apropos sidstnævnte 
vil vi samme dag arrangere årets kanindåb. 
Dét bliver festligt.

Standerstrygning finder sted søndag 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. Første svømmeaften 
er den 3. november. 

Den gode erfaring med årets Skt. Hans ar-
rangement har medført, at vi som noget nyt 
vil afholde vinter fællesarrangementer i sa-
marbejde med Aalborg Dame Roklub og 
Ægir. Vi vil naturligvis også afholde klubaft-
ner i eget regi. Det ser spændende ud. Måtte 
der blandt medlemmerne hvile gode ideer til 
aktiviteter – så fyr løs.

Hold derfor ekstra godt 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..!

Af Jens Brandt

 Roede kilometer: 28.895
 Antal roere:  132
 Gns. Km.:  218,902

MOTIONSTURNERING:
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NYT FRA

 Af Aage Nielsen

Sommeren nærmer sig sin afslutning, og 
den har indtil nu været særdeles god, i GAR 
bestyrelsen har vi nydt det og ikke tænkt så 
meget på foreningen. Men nu er det på tide at 
begynde planlægningen af efterårets og vin-
terens aktiviteter.

GAR 
Candle Light Dinner 2013 
har vi bestemt skal afvikles 

lørdag den 9. november. 
- læs hele programmet på side 12

Det vil blive en aften efter de bedste tradi-
tioner med god mad og musik og hyggeligt 
samvær, så vi vil opfordre jer til at sætte et 
stort kryds i kalenderen.
Indtil da vil vi ønske alle en fortsat god sen-
sommer.

GAR KONTINGENT: 
Kontingentet er 150,- kr. som bedes inbetalt 
senest 1. november 2013.
Beløbet kan indbetales på GARs konto 
9163-5250010007. Besked til modtager skal 
være NAVN og ikke andet. 

  21.-22.  Team Torsdag langtur  
   på Sønderborg Fjord
  28.-29.  Løvfaldstur - 
   udgår fra Randers Roklub

  10. TT generalforsamling   
   kl. 20.30  
  26. Flæskestegstur/kanindåb
  27. Standerstrygning

  3, Svømning 18-19 på 
   Sofiendalskolen 
  9, GAR Candle Light Dinner

SEPTEMBER:

OKTOBER:

Flere oplysninger på 

opslagstavlen og

 www.aalborgroklub.dk

Hver mandag og onsdag 
kl.18.00: 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 hjem-
mesiden om ide og indhold.

AKTIVITETS-
KALENDER:

NOVEMBER:

Aalborg Roklub er ikke påvirket 
af tidernes modestrømninger!
I midten William Lund - kaproer i 1889 - 
Foto: Tønnies.
Til højre Karsten Holt - kaproer og formand 
for AR 2013 - Foto: Esben Thorning.
Til venstre Peter Simonsen - Team Torsdag 
2013 - Foto: Peter Laubek.   

FORSIDE:
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Tekst og foto: Peter Laubek

40 - 45 roere fra nær og fjern var mødt frem 
til årets fødselsdagsfrokost. Her skal frem-
hæves Arent Plesner fra Dall Overdrev, der 
modtog 40 års nålen og  Carl Lynge fra Ry,der 
medbragte en hilsen fra et barnebarn af 
”Kringeling” alias Chr. Springborg,klubbens 
legendariske formand tilbage i 50 erne. I år 
blev det bemærket at AR`s mand fra Phila-
delphia, i U.S.A. glimrede ved sit fravær, 
da han skulle modtage sin 45 års nål – den 
bliver sendt over Dammen til Henrik.
En veloplagt formand bød de fremmødte 
velkommen og håbede de tilstedeværende 
havde glædet sig over Esben Thornings kun-
stfoto af Karsten Holt, der kan beundres i 

vindfanget. Hvem påstår at tiden står stille i 
Aalborg Roklub?

Herefter gennemgik formanden dagens pro-
gram og meddelte, at ikke færre end 19 med-
lemmer skulle modtage årsnål, heriblandt var 
der et medlem, der skulle forgyldes, nemlig 
medlem nr. 2 Ove Thomsen, der har været 
aktiv i klubben i 55 år.

Meget apropos afsang forsamlingen 
”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, 
der stod netop en ”Stiv Pelikan” ind fra vest.
Herefter serverede de 2 eneste kvinder, der er 
fast inventar i AR og accepteret af alle - yn-
dige Nicoline og Rosa - sildebord og snaps til 
de forventningsfulde roere. Det gik så godt, 
at Børge Christoffersen, der netop havde fået 
sin aldersrente, investerede i en ekstra Rød 
Aalborg for at fastholde det høje humør. Alle 
var beredte når formanden kom med klassik-
eren ”Fik jeg sagt skål”.

Herefter besteg formanden atter podiet for at 
hylde årets hædersmænd. Han startede med 

127. fødseldagsfrokost i stiv kuling!
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Jens	Christian	sørger	for,	at	25	års	jubilaren	Erik	Busse	får	tilbehøret	til	den	forlorne	skildpadde.

Rosa	og	Nicoline	modtager	
fortjent	ros	af	forsamlingen	for	

deres	indsats.

Flankeret	af	rosvendene	Carl	Lynge	og	Thorkild	
A.	Kristensen	balancerer	Michael	Richter	med	de		
smilende	æg	til	den	forlorne	skildpadde.
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at en af sidste sæsons kilometerstræbere. Ib 
Vestergaard havde roet 1501 km fik overrakt 
guldåren, der uddeles når 1500 km er roet. 
Flot klaret. Ib`s præcise talarbejde fik for-
manden til at mindes Folkeskolen, hvor alt 
over 6 (bestået) var spildt arbejde. 
Herefter fulgte omtale og hæder til 19 mod-
tagere af årsnåle. Fremgår af liste andetsteds 
i bladet.
Her skal omtales 25 års nålen til Erik Busse, 
der udover tiden i AR har haft en fortid som 
roer i Silkeborg Roklub.
30 års nålen til Morten Wendt, der har haft en 
glorværdig fortid som kaproer, kapronings-
chef og i dag træner unge talentfulde sculler-
roere.
35 års nålen til Peter Gadegaard, tidligere 
kaproer og i de senere år optaget af langturs 
– og distancekaproning og kendt som ivrig 
debattør ved generalforsamlinger.
40 års nålen til Arent Plesner, der hører til 
den gamle garde af langtursroere, der roede 
farvandet Aalborg – Gjøl og Birkelse tyndt 
hver weekend. Arent er en del af langturshi-
storien, der rækker tilbage til Jørgen Ris-
gaard, Peter den Store, Henning Gamborg, 
Nitte, Prins Erik og Skolelæreren.
40 års nålen blev også tildelt Roar Clausen, 
der gennem årene har været i berøring med 
næsten alle grene af klubbens aktiviteter. 
Leder af gymnastikken, kaproningschef, 
altmuligmand, der har internt kendskab til 
klubbens bådpark, materiel og vedligehold-
else af dette. Dog er det kaproningen, der har 
optaget Roar mest. De senere år, har Roar 
været fast mand på Seniorotteren med del-
tagelse i Copenhagen Harbour Race. Endelig 
skal det nævnes, at Roar for år tilbage har 
leveret redaktør til dette udmærkede blad, 
nemlig sønnen Allan.
45 års nålen til Henrik Veilstrup, der i ung-
domsdagene roede kaproning i klubben, 
men efter uddannelse til pilot emigrerede 
til U.S.A. Henrik har gennem alle årene vist 
stor trofasthed overfor klubben, fastholdt 
sit medlemskab og gennem årene deltaget i 
klubbens store mærkedage.
45 års nålen til Verner Pedersen, klubbens 

vejrprofet. Af rokammeraterne kaldt ”Verner 
Vind”.
Verner var i en lang årrække aktiv i rofæl-
lesskabet omkring Kaj Munk m.fl. Ligeledes 
har Verner gjort sig bemærket som mangeårig 
”Fanebærer” i GAR. Alle, der har deltaget i 
GAR generalforsamlinger, har glædet sig 
over Verners sorte humor, der ikke sjældent 
har sat dirigenten skakmat. Udover, at være 
fast mand i klubben fredag eftermiddag, ses 
Verner nu også tirsdag formiddag.
45 års nålen til Hans Nygaard Pedersen, der 
er den mellemste af Nygaardklanen, der gen-
nem mange år har været med til at præge – 
især kapafdelingen i klubben. Hans Nygaard 
var i 70’erne med i klubbladets redaktion, 
sekretær i bestyrelsen og har således beklædt 
forskellige ansvarsområder i klubregi. Sidst 
men ikke mindst er det Hans, der nu en år-
række har sørget for den yndige, førsteklas-
ses betjening når der kaldes til fest i klubben. 
55 års nålen til Ove Thomsen, klubbens 
medlem nr. 2. Straks efter Ove gjorde sin 
entre i Aalborg Roklub påtog han sig op-
gaven som materielforvalter. Vi er nogle, der 
husker, at de gamle svensknøgler og rustne 
skruetrækkere blev udskiftet med Belzer. 
værktøj – en herlig tid. I de mange år, har 
det været morgenroningen, der har været det 
primære. Ove var fast mand på Admiralhold-
et, der bestod af prominente folk som Anders 

Erik	morede	sig	kosteligt,	da	Arent	underholdt	
med	Langturshistorier.
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Enghave, Berg Bach, Pelle Schnoor, Holger 
Tromholt m.fl. I dag glæder vi os over, at 
flere af de gamle rosvende, der har passeret 
de 90 stadig er aktive i klubben.
Pludselig forlod forsamlingen deres pladser. 
En af de tilstedeværende havde opdaget, at 
en sejlbåd med maskinskade i hastig fart, 
p.g.a. den stive kuling, drev mod og kol-
liderede med Jernbanebroen. Kort tid efter 
svævede en helikopter lige hen over klubhu-
set – stor dramatik. 
Efter uddelingen af årsnålene sørgede Nico-
line og Rosa for at den forlorne skildpadde 
kom på bordet, og så blev der skålet og ud-
vekslet rohistorier fra tiden før nu!
Under kaffen skete det så. Formanden lagde 
op til at afsløre hvem, der skulle modtage 
”Schøllepokalen”. Det blev et medlem med 
høj anciennitet. Tidligere kaproer. Inkarneret 
eftermiddagsroer. Kendt for finurlige indlæg 
i robladet. Startede Malteserkorsdebatten. 
Fhv. GAR formand. Kan vride en ”Ufor-
beredt tale” ud af ærmet til enhver tid. Et 
medlem der i det stille går og løser de opga- 
ver, der på forskellig vis sikrer medlem-

mernes velfærd. Sørger for, at alle de tomme 
returflasker bliver omsat til kaffebønner i 
dåserne på 1. sal. Sikrer, at medlemmerne 
ikke skal vade gennem knæhøjt græs. Sørg-
er for at medlemmerne altid har nr. 00 ved 
hånden, når det er nødvendigt. Ingen var 
i tvivl. Det måtte være Michael Richter. 
Ganske rigtigt. Michael fik overrakt Schøl-
hammers svendestykke i massivt sølv som 
påskønnelse for sit engagement i klubben. 
Stort tillykke og fortjente klapsalver fra for-
samlingen.
Den officielle del af fødselsdagsfrokosten 
blev afsluttet med, at forsamlingen rejste sig 
op og sang klubsangen: ”Vi har en splendid 
roklub” efterfulgt af Hurra – Hurra – Hurra – 
Huraaaae – velroet.
Mange blev hængende på 1. sal og som Jens 
Fauerholt sagde – det var en af de bedre fød-
seldagsfrokoster – der var virkelig gang i 
snakken og der var en veloplagthed ud over 
det sædvanlige. Som formanden udtrykte det: 
”Vi er skøre i skallen – men stadig friske”.
Stor tak til formand og bestyrelse for endnu 
en festdag i vor gamle klub.

45	års	jubilar	Hans	Nygaard	overrækker	gave	på	4000	kr.	fra	jubilarerne.	Formanden	takkede	og	med-
delte,	at	klubben	har	det	bedst	med	“	Kolde	Kontanter”,	derfor	vil	han	straks	lægge	dem	i	køleskabet.
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JUBILARER 2013

Jesper Holst 
Simon Lyngshede 
Morten Holst

Jørgen Erik Sørensen 
Jørnn Winther Bertelsen
Carl Emil Heidemann 
Jens Thorsted 
Erik Jensen
Bernd Möller 

Klaus Knudsen

Erik Busse

Morten Wendt Jensen

Peter Gadegård

Arent Plesner
Roar Clausen 

Hans Nygaard-Pedersen 
Knud Verner Pedersen 
Henrik Vejlstrup

Ove Thomsen

10 år:

15 år:

20 år:

30 år:

35år:

40 år:

45 år:

55 år:

25 år:

93	årige	Ove	Thomsen	bliver	forgyldt	af	formand	
Holst	for	sine	55	år	som	aktiv	roer	i	Aalborg	
Roklub.

Forhenværende	mesterbryder	og	inkarneret	lang-
tursroer	Arent	Plesner	modtager	sin	40	års	nål.	

	Inden	det	lykkes	formanden	at	overgive	den	
fornemme		Schøllepokal	til	Michael	Richter,	skulle	
Michael	lige	have	ordet	!
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Er dEttE dit skab?

Udfyld venligst nedenstående og aflever sedlen i bok-

sen på bordet ved computeren i bådhallen. 

Sedlen bedes afleveret senest 27/10  2013 

Skab nr. __________________

Navn: _______________________________________

        
  ( BLOKBOGSTAVER, TAK )

Medlems nr. _______________

Skabs nøgle: ”C”: ___________  

 
Hoveddør nøgle: ___________

Ikke registrerede skabe vil efter sæsonafslutningen, 

blive åbnet og tømt til brug for kommende medlemmer.

PS.   Råder du over mere end ét skab, venligst udfyld 

særskilt seddel for dette skab, tak

 

Med venlig hilsen

 

Funder

 

HRchef

Vi er i bestyrelsen enige om, at en re-
vision af vores registreringer  af skabe 
og nøgler er påkrævet.
 
Vi vil derfor hænge en informations-
seddel på alle skabe i omklædning-
srummet og bede medlemmerne ud-
fylde denne seddel med navn, skabs 
nummer og hvilke nøgler (til hoved-
dør og skab(e) de er i besiddelse af.

Sedlen skal efterfølgende afleveres 
i en boks ved rocomputeren.
 
Men - da det måske ikke er alle 
medlemmer, der får lejlighed til 
at komme i klubben i efteråret 
og dermed får udfyldt omtalte 
formular, bedes de udfylde 
formularen her i bladet og 
sende den til roklubben el-
ler sende de nødvendige 
data til HRchef@aalbor-
groklub.dk.
 
Har I spørgsmål, er I 
velkommen til at kon-
takte mig på oven-
nævnte mailadresse.
 

Er dette dit skab..?

Af  Lars Funder
 HR chef
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Af Flemming Due

Vi har to mand, der deltager til DM på Bag-
sværd d. 051013. Der er tale om Anders Holm- 
berg og Kristian Sloth. Vi tager til Bagsværd 
1½ uge før mhp. at træne på blankt vand. 
Herunder deltager Jonas Krage og Jens Ja-
kob Hansen.

Til DM skal vi som det ser ud nu, deltage i 
tung Sen A.  1x og 2x. Målsætningen er en 
finaleplads.
Vedr. Copenhagen Harbour Race, forventes 
et samarbejde med Ægir ligesom sidste år, 
hvor vi opnåede en 4. plads.

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

KAPRONING:Er dette dit skab..?
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Til  G A R’s  medlemmer
INDByDeLse TIL DeN TRADITIoNsRIge 

 

 Candle Light Dinner
AALBoRg RoKLuBs FesTLoKALe På FøRsTe sAL

LøRDAg DeN 9. NovemBeR 2013 KL. 19.00
Tilmelding: opslag i Aalborg Roklub eller telefon nr. 98 38 24 17 eller mail  

jyogaa@mail.tele.dk . 

Tilmeldingen er bindende og princippet først til mølle først malet er 
gældende. seneste tilmelding fredag den  1. november 2013. 

Pris: Kr. 200,- pr. person
 samme lave pris som sidste år.

FoReLøBIg PRogRAm 
- som bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre i uden varsel.

Kl. 19.00 velkomst.
Kl. 19.20 spisning, består af 2 retter samt kaffe og

næstformand Karl Johan Thomsens berømte mandelhorn
Kl. ca. 21.30 Dans.

Kl. 24.00 musikken stopper.
Kl. 24.00 Der serveres natmad.

Kl. 01.30 De sidste gæster forlader Aalborg Roklub.

Festmåltidet består af 2 retter og  kaffe samt natmad.
Husk at invitere din hustru med, det er kun dobbelt pris
g A R nåle sælges denne aften for kun kr. 100,- pr. stk

Der sælges vin og øl til de sædvanlige venlige priser

g A R hus-orkester er heldigvis til stede i fin form
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Glimt	fra	festlighederne	i	f.m.	Holger	Tromholts	90	års	dag,	der	blev	fejret	i	klubben.	Fra	venstre	rokam-
meraten	Freddy	Schnoor,	behængt	med	dannebrogsflag	og	Karl	Johan,	der	overrækker	GAR`s	gave	til	
fødselaren.	Foto:	Børge	Christoffersen.

info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
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Hej Peter!
Jeg skriver til dig for at sige tak for endnu et fantastisk roblad! Artiklen om de to ottere, 

som blev trænet fra aldrig at have roet til at kunne ro en otter på kun to måneder viser at 

der stadig er en spirit i roklubben. Sikke en ide!

Mit forslag til generalforsamlingen i 2012 kom af frygt for at roklubben var ved at falde 

fra hinanden. Historien om de to ottere gav mig nyt håb for roklubben.

Mange ting har jo ændret sig siden jeg tog til USA for fyrre år siden. Den 7. juni var det 

fyrre år siden.

Af nogle af de ting som har ændret sig kan jeg nævne langturs afdelingen - der er ingen 

langturs bestyrelse medlem - Trøstens Bolig er væk - her er mine nye frygt - på roklub-

bens webside står der KUN FOR MÆND - ingen ungdomsafdeling!

Hvis man går ind på ARs medlemsliste er der jo en stor procent af roerne, som er gamle 

ungdomsroere. Uden en ungdomsafdeling vil jeg tro det vil være svært at holde medlems 

tallet oppe når vi ældgamle medlemmer dør væk.

Måske er min frygt ikke begrundet - fyrre år er jo en lang tid - mange ting har jo ændret 

sig.
Som Per Nygaard sagde for mange år siden, da han sejlede for Mærsk  - når man kom-

mer hjem efter at have været væk i 6-12 måneder tror man jo alt er det samme som da 

man rejste.

Så jeg kan forestille mig at mange ting har ændret sig væsenligt på fyrre år.

Endnu en gang en tak for det gode roblad.

 

Mange hilsener

 

Henrik Vejlstrup

BREV FRA HENRIK VEJLSTRUP:
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Tekst og foto: Henry Kruuse

Flensborg 
fjord og Als 
delvis rundt 
i uge 30 
2013

DFfR havde i år planlagt en sommertur i 
Flensborg fjord og Als rundt, men da vi- 
efter Flensborg og en tysk campingplads 
- skulle over fra Glücksburg til østsiden 
af Als, var der store dønninger, så store at 
vi ikke kunne nå vandet med årerne, vel at 
mærke når vi var på toppen (de kom helt 
ovre fra Polen).

Så plan B måtte i brug – vi vendte om og 
roede tilbage, indtil det var forsvarligt at 
gå over.

Det blev til Caraibisk sommer i Flens-
borg fjord og ved Als for de 21 mænd og 
kvinder som var så heldige at komme med 
på turen (230 km). Vi besøgte alle områ-
dets roklubber og boede yderligere på et 
par campingpladser.

Op gennem Als Sund ved Sottrup Skov gik 
vi bl.a. i land for at spise medbragte mad-
pakker, kom i snak med nogle folk der gik 
og arbejdede på en bådebro. De spurgte 
om vi ville se Nydambåden (en tro kopi) 5 
tons, 23 m lang og 3,5 m bred klinkbygget 
egetræsbåd.

Båden skulle søsættes og døbes af prin-
sesse Marie den 17. august. Et flot syn.

I Nordborg Roklub blev vi inviteret op og 

se Hjortspringbåden der er Nordeuropas 
ældste plankebyggede fartøj, forgænger til 
Nydambåden og vikingeskibene.

Det blev en utrolig smuk rute som vi alle 
stadig har et kick af, selv for en gammel 
deep water sailor. 

Tak til Lise og Allan for god tilret-
telæggelse og de rigtige beslutninger: Als 
½ gange rundt 2 gange, i stedet for Als 1 
gang rundt 1 gang.

Her er hun – Tveir Nydam 
(efter søsætningen, forstås!)

Afslutning i Augustenborg Roklub.
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kant opnormering af DFfR’s ungdomssats-
ning, der blev vedtaget på hovedgeneral-
forsamlingen i år. Målet er at få knækket 
medlemskurven, og få flere unge idansk ron-
ing. Til at løfte opgaven, og hjælpe klubberne 
på vej, vil der blive ansat en ny medarbejder i
Sekretariatet, der skal arbejde dedikeret med 
at hjælpe klubberne i gang med ungdomsar-
bejde indenfor rammerne af projekt RoBattle 
i minimum 1 år.
Fokus er, at gøre det så nemt for klubberne, 
som muligt. Derfor bliver der udviklet gratis 
”aktivitetsmanualer”til:

Danmarks Stærkeste Klasse, hvor alle 
landets 6. og 7. klasser kan konkurrere, 
om at blive de bedste til at ro 4000 meter 
hurtigst muligt i én romaskine.

Verdensmesterskoler, hvor unge på en 
uge i sommerferien hurtigt kan lære at få 
fat i båden.
Nordea-fonden Challenge. En alternativ 
regatta, deltagerne bliver udfordret på de 
færdigheder,rosporten fordrer.

Nyt liv i klubben
Nyborg Roklub var sidste år en af de fire 
test-klubber, der var med i forbundets EDON 
pilotprojekt, hvor EDON båden blev in-
troduceret til nybegyndere. I den fynske 
klub er holdningen klar. ”EDON båden og 
projektet gav en masse ny energi og ny ak-
tivitet i klubben. Nu har vi fået et redskab, 
dergiver nybegynderne en tryg og hurtig start 
på outriggerroningen. Samtidig er det blevet 
lidt nemmereat være træner. Med EDON 
båden kan nybegynderne komme med på 
vandet sammen med de erfarne outrigger-
roere” fortæller Brian Sørensen, rochef Ny-
borg Roklub. ”Resultatet kan vi se i vores 
medlemsstatistik. Vi har godt 20% flere unge 
roere i år”.

Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden 
søsætter Dansk Forening for Rosport en ny 
ungdomssatsning.
Med skoleturnering, Verdensmesterskole og 
RoBattles vil rosporten få flere unge til at 
opdage glæden ved rosporten. Målet er få op 
mod 6000 børn og unge til at prøve rosporten 
over de næste tre år.

Vil din klub være med?
Mountainbikes foran klubhuset, høj musik 
i træningslokalet og glade teens, der hiver i 
årerne. Det er ambitionen med projektet Ro-
Battle, Dansk Forening for Rosport første 
og største ungdomssatsning i forbundets 
126-årige eksistens.
”Vi dyrker en af de sundeste idrætsgrene, 
der samtidig giver en masse naturople- 
velser og et stærkt socialt fællesskab. Men i 
10 år har forbundet ikke haft ressourcer til 
at stoppe den negative spiral, og antallet af 
unge i sporten er raslet ned. Med støtten fra 
Nordea-fonden kan vi nu gøre, alt det vi har 
drømt om længe,” siger læge og formand for 
DFfR, Henning Bay.

Robattle - 
nye aktiviteter til unge
I den tre årige ungdomssatsning arbejdes der 
med at forbedre rosportens tilgængelighed 
både gennem nyt materiel og kendskab til 
roning lokalt. Støtten fra Nordea-fonden 
har gjort det muligt at indkøbe godt 50 nye 
EDON både, der er særdeles velegnede til ny-
begyndere. Bådene stilles gratis tilrådighed 
for roklubber, der åbner dørene for unge.
Projekt RoBattle er en videreførelse og mar-

Millionstøtte baner vejen for 
flere unge i dansk roning
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Af  Poul Erik Trolle

For anden gang skal vi på ferielangtur til 
Sverige. Første gang var i 2011. Her nåede 
vi ikke hele vejen rundt om Orust grundet 
blæsevejr.
”Vi” er Niels Erik Hofmann, Aage Nielsen, 
Hans Jensen, Per Nygaard, Michael Her-
mansen og Poul Erik Trolle.
Søndag den 16. juni tog vi middagsfærgen til 
Göteborg – 2 biler, Dameroklubbens trailer 
læsset med 2  to-åres inriggere.
Som vi ”plejer” overnattede vi første og sid-
ste nat på Tollenäs Camping i Stenungssund.
Siden sidste besøg var vi åbenbart blevet 
”VIP-kunder” og betalte for 6 personer, 2 
overnatninger og parkering i en uge den nette 
sum af 270 Skr.
Det styrtregnede på hele overfarten og det 
var ikke bedre i Sverige, så vi måtte holde 
os varme med kaffe og Fernet Branca, indtil 
regnen lettede efter nogle timer, så vi kunne 
komme i gang med telt-slagningen.
Næste morgen skinnede solen og vi kunne 
søsætte bådene og komme afsted. Vi beslut-
tede at ro syd om Tjörn, men allerede efter 
en halv times roning var det blæst op fra syd-
vest, så vi vendte om og tog i stedet for mod 
Stigfjorden, som adskiller Tjörn fra Orust. 
Frokosten med All inklusiv spiste vi ved 
Skåbesund,(et smalt stræde hvor en højbro 
forbinder de 2 øer). Det var også vores første 
stop i 2011. 
Vi fortsatte gennem Stigsfjorden ud til Tjörns 
nordvestligste punkt (herfra er der direkte 
udsigt mod Skagen), herefter mod syd for-

bi Kyrkesund til Toftø, hvor vores lejrchef 
(Aage) overbeviste os om, at der var 2 gode 
overnatningssteder. Det var han dog ikke 
særlig heldig med. Det første sted var der 
meget mudret. Niels og Poul Erik sank i til 
midt på læggen. Det andet sted var der rigtig 
rigtig meget mudret – Per sank i til midt på 
låret.
Så vi måtte mod nord igen til Kyrkesund, hvor 
vi tidligere på dagen havde spottet en god 
overnat-ningsplads. Det var tæt på bebyg- 
get område, så vi bad om lov til at overnatte 
og fik selvfølgelig ja!
Bålet blev tændt og menuen stod på flank-
steg, kartofler og et par glas rødvin.
Dagens etape blev på 44 km og var turens 
længste. Godt trætte gik vi i køjen ved 
22-tiden.

Godt udhvilede stod vi tirsdag op 06.45, fik 
lavet morgenmad, nedtaget lejren, pakket 
bådene og drog af sted i høj sol.
Vi fortsatte mod nord til Mollösund. Kaffen 
blev lavet på kajen, Dertil friskbagte kanel-
snegle, købt i byens butik. Videre mod nord 
til Gulholmen – en lille ø uden biler, og hvor 
kørsel på cykel er forbudt. Det var en af tu-
rens store oplevelser. En by, en slags ”Svensk 

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet

Tur til Orust og Tjörn
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Skagen” tæt bebygget med træhuse og gader 
med en bredde på kun 1 meter.
Her spiste vi frokost, og til dessert en stor is.
Aage havde udset en plads i en vig på øen 
Jonsborg med fin sandstrand og en fin grøn 
eng. Det var dog ikke tilladt at telte grundet 
dyrehold, stod der på et skilt. Der var mas-
ser af får på øen. Lidt oppe på øen fandt vi 
en lille plet, hvor vi efter lidt udtynding af 
be-voksningen fik etableret en super fin telt-
plads. 
Dagens etape var 24 km.

Onsdag stod solen igen højt på himlen. Først 
morgenbad, derefter morgenmad, som bl.a. 
var pande-kager lavet på bål af Michael og 
Niels. 
Vi ti-tiden forlod vi øen med kurs vest om 
Flatöen, gennem smalle krogede stræder til 
Bassholmen, hvor vi drak formiddagsøl, vi-
dere ud i Koljö Fjord mod øen Tviklippan, 
(en lille langstrakt ø med landgangsmulighed 
på både ”nord- og sydkysten”) som var målet 
for vores næste lejrplads.
Vi valgte landgang på sydkysten, rejste telt 
midt på øen og indrettede spiseplads og 
køkken på nordkysten.
Aftenens menu var Hans´ koteletter med ris 
og rå revne gulerødder. 
Efter endnu en god dag og 24 roede kilome- 
ter gik vi forholdsvis tidligt til ro.
Til morgenmad torsdag fik vi æg, kogt på tid 
efter hver enkelts ønske. Niels havde påtaget 
sig den svære opgave, og fik efterfølgende 
meget rosende omtale for den enormt vel-
lykkede kokkerering.
Videre mod nordøst, overskyet og næsten 
vindstille, rundede nordspidsen af Orust, 
igen mod syd, solen kom frem, roning i bar 

overkrop med kurs mod Svanesund, hvor 
frokosten skulle spises, mens telefonerne fik 
strøm.
Vi ”plejer” at handle i Svanesund. Fire mand 
til supermarkedet, mens to havde ankervagt.
Dagens mål var vores ”egen ø” St. Farhol-
men. Her var vi 2 nætter i 2011, og ville gøre 
det samme i år. Alt var ved det gamle. Tel-
tet blev rejst mellem træerne og bålet blev 
tændt.Mens maden blev tilberedt rengjorde 
Per og Aage bådene for sand.Menu var røget 
skinkesnitsel med kartofler og tomater og 
selvfølgelig et par gode glas rødvin.
Lige som sidst oplevede vi den mest fan-
tastiske flotte solnedgang fra vores egen 
solnedgangsplads.
Til dette flotte skue blev der også bevilliget 
et glas rødvin.
Dagens etape var 32 km.

Vi var nu næsten rundt om Orust og havde 
besluttet, at fredag ville vi ind i Sigfjorden, 
hvor vi måtte vende om den første dag.
Vi kom dog kun til Skåpesund, hvor vi endnu 
engang spiste frokost.
Det var fredagen før Sankt Hans – dagen 
hvor svenskerne fejrer Midsommer. Forbere-
delserne til aftenens fest var i gang. Alle sejl- 
både og alle huse var pyntet med svenske 
flag og med signalflag – et virkeligt flot skue.
Formiddagen var næsten uden vind, men 
efter frokost blæste det op og vi roede skynd-
somt tilbage til St. Farholmen.
Vi fik ankerdram og gik i gang med turens 
store kulinariske delikatesse – Michaels 
flødeskums-lagkage. 
Godt vi var kommet tilbage i tørvejr, for 
nu åbnede himlens sluser sig. Det tog vi i 
stiv arm. Vi havde jo et telt, kaffe og fløde-
skumslagkage, så der var rigtig tid til hygge, 
mens regnen trommede på teltdugen. Vi 
nåede også en lille morfar, inden regntiden 
ophørte.
Der var også blæst kraftigt op, så vi måtte 
lave ekstra læ med vores grønne presenning.
Bålet blev genoplivet, og aftensmaden for-
beredt.
Menu: Kartofler, rødløg, salt og peber i sta-
niol bagt i bålets gløder. Pølser omviklet med 
bacon grillet på rist over bål. Dertil Blå Prips 
3,5% (det stærkeste øl der kan købes i super-
markedet) – et herremåltid.
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Per har altid et ”stunt” med papvinens bag. 
Denne gang skulle han demonstrere, hvor 
stort et brag en bag ville give, når den smides 
på bålet. Vi holdt god afstand til bålet, mens 
Per udførte sit store nummer. Men som i 
2011 blev det også en fuser i år. Ingen brag – 
kun nedsmeltning.
Denne sidste aften på en ø blev afsluttet med 
kaffe og Whisky. 
Dagens etape var 27 km.

Lørdag op 07.45, årets foto med selvudløser 
af 6 bare røve, badning sammen med mange 
brand-mænd, morgenmad og nedtagning af 
lejr. Gråvejr og hård vind fra sydvest, hvilket 
betød hård modvind over sundet, før vi kom 
i læ af fastlandet. Forbi Stenungsund lystbå-
dehavn og så ikke længere.
Vinden gjorde, at vi ikke kunne ro de sidste 
2 km til campingpladsen. Midt i byen, tæt på 
byens center gik vi i land på en lille sand-
strand. Dagens etape 10 km.
Michael og Niels hentede bil og trailer på 
campingpladsen mens vi andre tømte bådene 
og fik grejet op på den nærliggende P-plads. 
Aage nåede også at få bestilt bord til kl. 
19.00 på den restaurant, hvor vi ”plejer” at 
spise efter endt ferielangtur.
Teltrejsning, barbering, bad, en lille lur og 
derefter middagen i Svanesund. 

Godt mætte og tilbage på campingpladsen fik 
vi kaffe, småkager og en lille en. 
En meget fuld dame, som endnu ikke var 
færdig med midsommerfesten aftenen før, 
tog plads ved vores bord sammen med en pa-
pvin, som hun drak grådigt af. Hun rykkede 
tæt på Per, og som kun han kan sige, var han 
sikker på, at hun var ude efter hans krop.
Vejret var blevet rimeligt elendigt. Det så ud 
til at fortsætte søndag med. Hvad skal man 
få tiden til at gå med i Gøteborg på en regn-
vejrsdag, indtil færgen sejler kl.16.00?
Vi besluttede derfor at forsøge at ombooke til 
færgen kl. 09.15 søndag morgen.
Det lykkedes.

Søndag den 23. juni. Telefonerne vækkede 
os kl.06.00. Hurtig pakning og afsted mod 
Gøteborg.
Morgenkaffen + den sidste Fernet Branca fik 
vi på kajen i Gøteborg.
Tilbage i Aalborg først på eftermiddagen. Vi 
havde besluttet at mødes mandag morgen til 
rengøring af både m.v.
En super god langtur var til ende. Vores 
unikke venskab havde igen stået sin prøve og 
vi er allerede i gang med at drøfte, hvor turen 
skal gå hen i 2014. Én ting er sikkert. Vi skal 
på ferielangtur igen.

BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33

Som medlem af Aalborg Roklub 
får du20%

Forevisning aF klubblad med navn nødvendig

Bruger du kontaktlinser? - Medlemmer af Aalborg Roklub får 10% på kontaktlinser

på køb af 
komplet brille

Vil du også se bedre ud..?
-  så kom ind til os 
 og få en snak med Steen
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Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG

John T. Terp 
70 år
I dag formand for Team 
Torsdag, men hvem er han 
egentlig den John Thumann 
Terp, omtalt som forhenværende roklubejer, 
indvandrer på tålt ophold o.m.m.
Undertegnede så første gang John en søndag 
formiddag i begyndelsen af 60’erne, hvor 
han sammen med bl.a. Bjarne Pedersen og 
Kurt Sørensen dukkede op under kaptrænin-
gen i Erik Hansens stald. Siden må vi jo nok 
sige, at han har gjort sig bemærket i Aalborg 
Roklub på forskellig vis.
Han tilkæmpede sig hurtigt indflydelse i 
klubben. Det varede ikke længe, før han 
havde overbevist træner Erik om, at han 
skulle stroke vores junior firer med styrmand.
Herefter blev det en årrække som kaproer. 
Det blev en lang række af sejre sammen med 
Jørgen Juhl, Svend Jørgen Carstensen, Vagn 
Thidemann og med Horst på styrmands- 
sædet.
Så i 1964 skulle det være - Mr. Thumann 
Terp skulle have sit 1. DM roet hjem i toer 
sammen med Jørgen Juhl. Desværre missede 
det - det blev til en 2. plads blot 3 sek. fra 
DM.
I 1965 så skulle det endeligt være – DM i firer 
på Sorø Sø - det var stensikkert. Så sikkert, at 
han inviterede Aalborg Stiftstidendes sports-
journalist med som observatør på styrmands-
sædet i stedet for træner Frank Pedersen. 
Vægtforskellen svarede til en mindre sæk 
kartofler. Ding - ding lød det ved målstregen 
- skulle det endelig lykkes med et DM. Alle 
ventede spændt - hvad sagde måldommerne? 
Nej - denne gang manglede der blot lidt mere 
end 1 sek. Endnu en 2. plads.
Der kan således nævnes en lang række ek-
sempler, hvor John har været fremme i for-
reste linie.
Skal jeg nævne et sted hvor John scorede en 
klar 1. plads var det i hans tid som formand 
for Aalborg Roklub. Under mottoet ”Hen-
sigten helliger midlet” fik John virkelig givet 
klubben et løft.
Hvem husker ikke den omfattende logistik 
John fik stablet på benene i forbindelse med 

Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker 
hermed tillykke med fødselsdagen 
til nedennævnte rokammerater:
 

John T. Terp lørdag 5. oktober

70 år:

- vi si’r TILLYKKE

Tillykke med brylluppet
Flemming Geert. AR.s gl. forbundsmester og 
Bagsværds senere verdensmester i LM 8+, 
blev gift med dejlige Pia.
AR. var selvfølgelig repræsenteret med et 
passende antal årerholdere. 
 Alt godt ønskes til brudeparret.  
 Mvh. Flemming Due Nielsen.
Foto bringes i næste roblad.
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100 års jubilæet. Fem både til den nette sum 
af 350.000 kr. blev døbt på dagen. Og sikke 
en fest i Skydepavillonen. Fantastisk.
Undertegnede stak selv næsen en smule frem 
- og bang - så var jeg hængt op på 100 års- 
skriftet. 
Det må siges John var / er fremragende til 
at lede og fordele arbejdet. Via sit arbejde 
og interessen for idrætten i Aalborg fik John 
etableret et omfattende netværk til betydende 
personer i såvel SIFA som byråd, alt sammen 
til stor gavn for Aalborg Roklub.
Det var ligeledes i Johns formandstid vi fik 
etableret lak - og motionsrummet, der vel 
nok er direkte årsag til, at der i dag er akti-
viteter i klubben året rundt.
Her skal det nævnes, at John med sin omfat-
tende viden om AR, indtrådte i redaktionstri-
oen, der stod bag 125 års - skriftet. Ligeledes 
var John manden bag billedbogen, der 
dækkede jubilæumsfestlighederne med flotte 
billeder fra dagens hændelser.
Kære John - jeg har roet sammen med dig i 
mere ned 50 år og fornemmer, at du stadig 
ikke kan forlige dig med, at kommandoerne 
kan komme fra etten. Den divergens må vi 
leve med vor tid ud!
Vi i Team Torsdag har fulgt dig og din dej-
lige familie i medgang og modgang gennem 
mange år. Har haft glæde af dine lederevner, 
dit netværk, hjælpsomhed og din aldrig svig-
tende omsorg for ældre rokammerater.
Personligt var det en stor oplevelse, at be-
søge Jette og dig på Grønland. Første og 
eneste gang jeg har oplevet, at et antal kopper 
”Grønlandsk Kaffe” kan ophæve tyngdekraf-
ten.
Du har det stor privilegium, at det stadig er 
muligt at omgås mange af rosvendene fra 
ungdomstiden.Du kan stadig hidses op til 
en dyst på vandet. Det er ikke så mange år 
siden, vi fik Bjarne og Vagn sat på plads i 
en rodyst fra Sæby til Voersaa, selvom sejren 
ikke blev almindeligt accepteret.
Håber vi må få endnu mange dyster såvel til 
søs som på land og du får snarligt får rystet 
de opståede skavanker af dig.
Hjertelig tillykke med fødselsdagen og held 
og lykke fremover til dig og din familie.

 På egne og rokammeraternes vegne
 Peter Laubek

g at Vagn Thidemann havde inviteret Team 
Torsdag gutter til Voersaa. Inriggerne blev 
erstattet af  ikke mindre end 12 kanoer, der 
blev sat i Voer å ved Fæbroen og så blev 
der ellers roet ad åen gennem urskoven ved 
Rugtved, hvor der skulle roes over vandfald, 
skvulpeskær og trærødder til Åcafeen i Voer-
saa. På billedet ses Niels Erik og Bjarne, der 
ved ankomsten påstod, at de havde overhalet 
flere af de øvrige mandskaber  på vej gennem 
junglen - sikkert pral. 

g at den danske guldfirer atter levede op til 
sit navn og tog guld ved VM i letvægtsfirer 
i Chungju i Sydkorea. I tiden 5.55.68 vandt 
danskerne foran New Zealand, der kom på 2. 
pladsen i tiden 5.57.28.

g at det er særdeles vigtig, at alle medvirker 
til at holde orden i køkkenet. Har du brugt 
kaffemaskinen - så gør den ren efter brug. Er 
opvaskemaskinen fyldt - så start den. Selv-
om det måske ikke er dig, der har fyldt skral- 
desækken - så tøm den i containeren ved 
gæsteboligen. Der er alt for tit kaffepletter på 
bordene i opholdsstuen. Fjern dem. Du skal 
ikke regne med, at de andre gør det - de tror 
du gør det - svigt ikke deres forventninger. Vi 
er særdeles privilligeret med de muligheder 
bestyrelsen stiller til rådighed m.h.t. anven-
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delse af køkkenet - dem skal du nødig med-
virke til at sætte over styr.

g at Hof har gjort sig fortjent til en plads i 
Guineas Rekordbog. Hof forestod trailer-
transporten af de 2 inriggere fra Aalborg til 
Stena Terminalen i Frederikshavn, da udval-
gte fra Seniorotteren skulle på ferie-langtur 
i den svenske skærgård. Uden Hofs vidende 
havde Poul Erik Trolle i Aalborg placeret en 
kasse øl på trailerens hjulskærm. I opmarch-
båsen ved terminalen gjorde et par unge men-
nesker Hof opmærksom på, at han havde en 
kasse øl (Hof) stående på hjulskærmen. Poul 
Erik Trolle må have stor tillid til Hof - som 
trailerfører - siden han turde løbe den risiko. 
Godt kørt Hof.

g at redaktionen er blevet gjort opmærksom 
på at vinduerne mod vest i omklædning-
srummet virkelig trænger til en gang maling 
udvendigt. Det ville være dejligt, om der et 
rohold, der vil påtage sig opgaven. Dels und-
går vi at vinduerne rådner - dels vil det pynte 
svært på klubhuset.

g at vor egen Karl Johan Thomsen med et 
pragtskud, skød brystpladen ned ved Det 
Broderlige Skydeselskabs årlige fugleskyd-
ning og erhvervede sig hermed den store ære 
at blive år 2013`s “Skyttekonge”. Skyde-
selskabets motto er: “At gavne og fornøje”, 
mon ikke den nykårne “Skyttekonge“ har 
fornøjet selskabet med “Flade Jensen“ eller 
“Pimberling”. Stort tillykke med titlen.

g at Francis har sat ny rekord. Afbilledet 
SYV gange i sidste roblad. Hvad har han 
gjort for at opnå en sådan en hæder? Jo han 
har stillet sig til rådighed for AR, da der 
var brug for støtte til et “Otter-projekt” . 
Tillykke!

g at klubben i 1985 fik foræret en in-
drammet plakat af Gunnar Toft. Plakaten, 
der hænger i vindfanget, viser Aalborgroeren 
William Lund og er taget i 1889. Plakaten 
stammer fra Nordjyllands Kunstmuseums 
udstilling kaldet “ The Frozen Image “ der 
omhandlede Nordisk Fotografi. I 100 års - 
jubilæumsskriftet kan man læse, at William 
Lund roede kaproning i 1888 og vandt et løb 
i båden “Sport” en 4 åres inrigger.

g at under Erik Myrhøjs sejlads på de fran-
ske floder blev der sørget for, at Team Tors-
dags “Potkäse” bevarede sin skarphed og en 
anstændig alkoholprocent!

g at hvis et rohold høre en ringetone fra 
fjordbunden, når de anløber slingersen - så  
bjerg endelig mobilen, som tilhører Allan 
Pedersen.

g at derfor siger man ”HUN” om et skib:
1. Må styres af en mand.
2. I ubevogtede øjeblikke tager hun  
 magten.
3. Tåler ikke overbelastning.
4. Koster mere i underhold, end ejer 
 en havde tænkt sig.
5. Må males og rigges til, inden hun  
 går ud.
6. Skifter navn, når hun skifter ejer.
7. Er i almindelighed dyr at rigge til.
8. Bliver med årene besværlig at  
 håndtere.
9. Kan trække en mand med sig i dybet.                   

g at redaktionen, på sin jagt efter nyt rostof, 
på et tidspunkt var på østkysten i Vendsys-
sel. På broen over åen i Voersaa iagttoges en 
mandsperson i AR`s klubdragt. Det viste sig 
at være William Doelle der besøgte Voersaa 
med sin sejlbåd og single sculler. Med basis 
i Voersaa Kro`s anneksbygning udforskede 
han romulighederne på Voer å med sin single 
sculler m / styrmand. Med sig havde han to 
yndige ADR piger, mor Karen og Eva. 
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