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NR. 5 . 73. årgang

Aalborg Roklubs 128 års fødselsdagpå side 6-9

BESTYRELSEN:

Formand:
KARSTEN HOLT
Skelagervej 127, 2.mf .
9000 Aalborg
2058 9603
Formand@
AalborgRoklub.dk

Næstfomand:
ULRIK SAXAGER
Digtervejen 16
9200 Aalborg SV
9818 9063
Naestformand@
AalborgRoklub.dk

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

Bestyrelsesmedlem:
Lars P. Funder LARSEN
Ananasvej 40
9000 Aalborg
2124 3514
LarsFunder@
AalborgRoklub.dk

MaTeRiel:
ANDERS QVISTORFF
Tyge Brahes Vej 12
9000 Aalborg
3131 5920
Materieludvalg@
AalborgRoklub.dk
Bestyrelsesmedlem:
HENRY KRUUSE
Vester Vænge Alle 20
9000 Aalborg
4093 3861
HenryKruuse@
AalborgRoklub.dk

AALBORG
ROKLUB:
Søsportsvej 8
9000 Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail:
mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

Bestyrelsesmedlem:
SIMON LYNGSHEDE
Mejsevej 3
9400 Nørresundby
2680 3004
SimonLyngshede@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:
JOHN KJÆR
Eshøjvej 6
9260 Gistrup
2090 4414
JohnKjaer@
AalborgRoklub.dk

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

MEDLEMSBLAD:
PETER LAUBEK
Ansvarhavende:
Skydebanevej 30,
bolig 15, 1. sal
9000 Aalborg
9846 0208
peterlaubek@joda.dk
KARSTEN HOLT
- se formand

FRANK R. SØRENSEN
9829 3322
vodskovavis
@vodskovavis.dk

MEDLEMSBLADET

STEEN VILLADSEN
2071 5088
kmsvilladsen
@hotmail.com

TRYK:
NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk

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
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Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Lørdag, den 28. august blev en ganske forrygende dag. Roklubbens 128 års fødselsdag
skulle fejres og det blev den så sandelig. I
alt ca 80 medlemmer havde fundet vej til
klubben – enten til morgenbordet og/eller til
frokosten. Også pigerne fra vores AAU-pigeotter var repræsenteret ved frokosten. De fik
sig en fødselsdag og en frokost af ganske
særligt format. Se det udførlige referat fra
festlighederne andetsteds i bladet. Stor tak
til alle for deltagelsen, og TAK til alle jubilarerne for de mange års medlemskab, jubilæumsgaven og til lykke med jubilæet.
Frokosten var knap nok gået i gang før vi fik
meldinger fra Bagsværd Sø, at vores KAP67
veteranotter havde tilkæmpet sig en tredjeplads ved Nordic Rowing Masters. Sikke en
præstation og en fornem gave til roklubben.
Roklubben var tillige repræsenteret ved Jens
Brandt og Peter Christoffersen i dobbeltsculler og de fik en flot 4. plads. Til lykke
med resultaterne. (Det udløste selvfølgelig
stor jubel ved frokostbordet).
Uddeling af Schøllepokalen udgjorde traditionen tro den store finale. Spændingen blev
udløst og Bjarne Pedersen blev årets prismodtager som tak for hans utrættelige og
uegennyttige indsats. Stort til lykke til Bjarne
og TAK for indsatsen indtil nu.
Ved udgangen af juli måned havde 171 roere
været aktive på vandet og præsteret 20.000

km flere km end på tilsvarende tidspunkt i
2013 !!! Stærkt. Lad os holde momentum og
nå nye højder.
Når dette læses har vi haft besøg af Københavns Universitet (KU). 6. september
konkurrerer Team888 mod KU på Limfjorden for at afgøre, hvem der er Danmarks hurtigste universitetsotter.
I umiddelbar forlængelse af dette besøg tager vi hul på at renovere vort baderum efter
Bodil-besøget. Det kommer til at vare ca. 14
dage, hvor vi sandsynligvis vil være uden badefaciliteter. Men det skal være skidt før det
bliver godt, og baderummet får en ordentlig
tur. Efterfølgende vil der ske renoveringer af
bådhallen og adskillige vægge i klubhuset.
I skrivende stund venter store aktiviteter lige
rundt om hjørnet. Løvfaldstur med udgangspunkt fra Nibe Roklub, DM på Brabrand Sø
(hvor vi har adskillige mandskaber til start
og har mulighed for at vinde Universitetsmesterskabet i otter (!)) og Flæskestegstur.
A pro pos sidstnævnte vil vi samme dag arrangere årets kanindåb. Dét bliver festligt.
Standerstrygning finder sted søndag den 26.
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 søndag, den 2. november.
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..!

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Garanti for kvalitet

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
AALBORG ROKLUB
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AKTIVITETSKALENDER:
Fællesroning hver mandag og onsdag kl. 17:00 samt lørdag kl. 09:00
Så mød nye som gamle rokammerater, få sved på panden og kom i
form ved at møde omklædt i bådhallen.
SEPTEMBER:
6. Aalborg i Rødt - “8+” konkurence
			mellem universiteterne i Danmark
		20. Team Torsdag: Gjøl & Grill
27.-28. Løvfaldstur - Nibe Roklub

OKTOBER:
		24. Team Torsdag: Irsk aften
		25. Flæskestegstur
25. Kanindab
		26. Standerstrygning

NOVEMBER:
		 8. GAR Efterårsarrangement

Flere oplysninger på
opslagstavlen og
www.aalborgroklub.dk
MOTIONSTURNERING:
Opgørelse pr. 31. august:
Af Jens Brandt

Kilometer
Gennemsnit
Antal roere

53.716
297,773
181

forside:
Øverst tre veteraner fra Østbyen lægger an til landing.
Nederst: To veteraner fra Vestbyen
hilser på hinanden. Foto: Peter Laubek
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Østre Havn
Før i tiden var Østre Havn ofte mål for motions – og kaproerne. Det var især når fjorden
var urolig vi måtte søge læ i det lille havnebassin, der var omgivet af siloer, lodsstation,
værftsbygninger og pakhuse.
I perioder med dårligt vejr var det for kaproernes vedkommende ofte eneste chance for
at træne starter inden vi skulle ud til regattaer.
Det passede lige med halv – huk – trekvart –
hel og så 15 stærke – herefter sæt i – hårdt i !
Det var ikke de bedste forhold. Med vestenvind føg det med flyve – og svovlaske fra
Nordkraft samt støv fra foderstoffer henover
Østre Havn – men det var betingelserne. Det
var der, der var mest læ.
I dag er Østre Havn`s omgivelser totalt ændret. De skærmende bygninger er revet ned,
Nordkraft ophørt som elværk og Aalborg
Værft lukket. Enggaard A/S har overtaget
Østre Havn, der består af havnebassin og de
omgivende arealer. Et nyt havnemiljø er på
vej. I sommeren 2013 blev eksempelvis indviet 168 ungdomsboliger på det gamle beddingareal.
For tiden er robåde udelukket fra at benytte
Østre Havn. Aalborg Cable Park har etableret
en kabelbane i bassinet, hvor man kan stå på
wakeboard, der er en slags vandskienes pendant til snowboard. Fremtiden må vise om
det igen bliver muligt for roklubberne at vise
flaget i Østre Havn.
Redaktionen

Nye
havnestyrmænd

MEDLEM NR. 1:

Torben
Broe

Efter veludførte kæntringsøvelser og gennemført sikkerhedskursus kan Leif Sørensen
og Claus Rasmussen kalde sig Havnestyrmænd ( Korttursstyrmænd ). Stort tillykke.

60 år som aktiv i
Aalborg Roklub
Ved fødselsdagsfrokosten modtog Torben
Broe 60 års nålen. Det er først 9. gang i klubbens 128 årige historie der uddeles 60 års nål.
Af Børge Christoffersens uddrag fra klubbens ” Gyldne Bog ” i jubilæumsskriftet fremgår det, at Arnold Larsen (Smækker ) modtog
den i 1982, K.A.Nielsen (Kanolle ) i 1985,
Poul Jørgensen i 1985, Erik Hofman (Hof`s
far ) i 1988, J.P.Munch Jørgensen i 1991,
N.Chr. Andersen (Ajs ) i 1991, Carl Frederik
Støckel i 2002 og Holger Heilesen i 2007.
I klubhistorien er der et fåtal, der har opnået medlemskab nr. 1. Klubbens vel mest
berømte medlem ”Kringeling” alias Chr.
Springborg lagde aldrig skjul på, at han
havde det som sit højeste ønske, men han opnåede det ikke. Årsagen var, at Onkel Aage
alias Aage Schultz, der blev meldt i klubben
tilbage i 1910, var særdeles sejlivet og blev
siddende på tronen i en årrække. Vi satser på,
at Torben, den gamle maskinmand og søulk
, er blevet så velkonserveret af smøreolie og
saltvand at han bliver siddende på tronen
mange år endnu. Stort tillykke.

Ny langtursstyrmand
Efter at have gennemgået
omfattende kursus i vinter
og gennemført frigivelsestur fra Ry Roklub,
kan Henry Kruuse kalde sig Langtursstyrmand. Stort tillykke.

Baderum
Nu, efter 3/4 år er vores erstatning efter Bodil
endelig faldet på plads.
Efter den lange ventetid, vil vi ikke vente
mere så derfor:
Badearealet er spærret af i uge 37 og 38, (den
8. sep -19. sep), da gulvet skal brækkes op,
spules, tørres og støbes, samt nye klinker.
Henry Kruuse
PS! En bade-skurvogn koster ca. 30.000, og
det har vi ikke råd til.

Til alle medlemmer af GAR
Reserver allerede nu

lørdag den 8. november kl. 19 - ?
Vi holder GAR’s

arrangement
med god mad og dertil hørende vine, hjulpet godt i gang af en vinkender.

Vi satser på en hyggelig aften sammen med gode rokammerater. Hilsen
se
Kom og deltag i en god afslutning på den udendørs rosæson. GAR’s bestyrel
AALBORG ROKLUB
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AR`s 128 års fødselsdag
Tekst og foto: Peter Laubek

De her fødselsdagsfrokoster bliver da bedre
og bedre – således udtrykte Henry Kruuse
sig overfor redaktionen. Det blev en kanon
fødselsdagsfest lige fra morgenstunden og til
sidst på eftermiddagen.
Ikke mindre end 35 morgenduelige roere
mødte op til morgenkaffen, heriblandt trofaste rokammerater som Carl Lynge fra Ry
og Niels Erik Pedersen (Niller) fra Gadevang
i Gribskoven. En morgenfrisk og veloplagt
formand bød velkommen til en festlig dag i
klubben.
Efter morgenkaffe var der mange, der gik i
bådene for at gøre plads til Skipper Labskovsen. Her får man mulighed for at ro med andre end dem man roer med til dagligt. Blandt
andet fik tidligere roklubejer og redaktøren
mulighed for at fornemme bådene Terp og
Laubek`s bæredygtighed. Ligeledes kunne
salonroerne fra altanen beundre klubbens
rødmossede Viking-badere, afkøle de saunavarme regalier og hjemmevant tumle rundt i
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fjorden sammen med nysgerrige sæler.
Dagens højdepunkt var selvfølgelig fødselsdagsfrokosten på 1. sal. Ikke mindre end et
halvt hundrede medlemmer var mødt frem
for at fejre klubbens 128. år. Klubbens oratorisk velbegavede formand Karsten Holt
kaldte den summende forsamling til orden og
kunne meddele, at det var både første og sidste gang vi fejrer klubbens 128 års dag, derfor skulle dagen fejres med maner. Man må
sige det blev den – blandt andet med kvindeligt islæt. Her var det så Bjarne Pedersen
fandt det nødvendigt at bryde ind i formandens rosende talestrøm for at påpege, at han på
ingen måde var involveret i den kvindelige
tilstedeværelse. Det var ikke klogt sagt af
ham – tværtimod.
Det var dog ikke første gang i klubhistorien der var kvinder med til frokosten. Hans
Nygaard mindede om, at det for år tilbage
var praksis at inviterer ADR forkvinden med
ligesom ekstraordinære medlemmer som formandsfruerne Marie Christensen og Karen
Springborg altid var inviteret med.
Forsamlingen afsang herefter:” Blæsten går
frisk over Limfjordens vande”. Inden formanden fortsatte talestrømmen, sikrede den
galante Pottemester, at der også var en pilsner til ”D`Damer”. Herefter kan det nok
være formanden lukkede op for posen med

superlativer, da han omtalte klubaktiviteterne
indeværende år. Der var på nuværende tidspunkt roet 20.000 km mere end på samme tid
sidste år. Kapveteranerne, der har roet sammen gennem 40 år og har en gennemsnitsalder på 67 år og i forsigtige vendinger omtalt
som Rollatorotteren, var sendt til Bagsværd
i Kap 67 som ”Bombeotteren”. Vi har haft
4 ottermandskaber i træning og kamp, heriblandt en kvindelig otter. AR har været og
kommer i TV , ja ikke nok med det – ved arrangementet ”Aalborg i Rødt” skal udvalgte
medlemmer gå ”Catwalk” og meget mere.
Jo – det 128. år er enestående. Der var ikke
et øje tørt. Heldigvis er formanden flink til
jævnligt at spørge ”Fik jeg sagt skål? ”så
halsen heller ikke nåede at blive tør. I formandens tale blev der også delt roser ud til
forskellige medlemmer, heriblandt Bjarne
Pedersen for enestående indsats med Universitetsroerne. Her var det så Vagn Thidemann,
klubfilosof og billedkunstner, brød ind. Han
anerkendte Bjarnes indsats, men havde også
lagt øre til megen jammer og mente at Bjarne
også skulle være varsom med altid at føre sig
frem. Bjarne kunne i den forbindelse meddele, at han kun udførte ordrer, som kom fra
klubledelsen.
Herefter drejede fokus sig over mod de tilstedeværende piger. Først stor tak til Nicoline og Susanne, der varetog forplejningen
og sikrede serveringen af den usædvanlig
velsmagende Skipper Labskovs. Herefter lød
der en tak til Uni-pigerne. Man må sige, at
pigerne har sat ekstraordinært liv i visse af
vore medlemmer. Det forlyder, at et medlem
har afbestilt en planlagt pacemaker. Formanden blev stoppet af vedkommende, der
kunne meddele formanden, at han var kommet ind i omklædningsrummet og var blevet
overrasket af en flok nyvaskede kvinder i
eva – kostume. Formanden spurgte om det
var en klage – nej – nej, men hvornår kommer de igen? Til orientering vandt de skønne
kvinder deres løb i Brabrand.
Som det fremgår af ovennævnte var stemningen høj – både under spisningen og i særlig
grad da der skulle uddeles hædersbevisnin-

Karsten Holt sætter:  “Kors, bånd og egeløv” på
60-års jubilaren Torben Bro.

ger og årsnåle. Ikke mindre end 25 medlemmer skulle modtage ærestegn for mangeårigt medlemskab i klubben. Her toppede
Torben Broe med 60 års medlemskab. Læs
omtale, billedreportage og oversigt andet
sted i bladet. Formandens verbale evner
satte virkelig de tilstedeværende medlemmers nysgerrighed og tålmodighed på prøve,
da klubbens fornemme hædersbevisning ”
Schøllepokalen ” skulle uddeles. Der blev
heldigvis sagt skål jævnligt.
Pokalen, der uddeles til et medlem, der har
udøvet en særlig stor indsats i klubbens
tjeneste tilfaldt i år Bjarne Pedersen for den
enestående indsats han har begået med etablering og gennemførelse af Universitetsroningen i Aalborg. Bjarnes reaktion på hædersbevisningen var fint i overensstemmelse med
den adfærd vi oplever til daglig fra hans side.

Bjarne Pedersen, der nu bliver indskrevet i
klubbens  Klubbens Gyldne Bog, takker her
formanden for 50 års medaljen.
AALBORG ROKLUB
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Klubbens chefrevisor Børgen Christoffersen og
Ib Nygaard fra Nygaard klanen modtog begge 45
års medaljen.

Juniorevisor Povl Wendt bliver for første gang
behængt med kors, bånd og egeløv for 25 års
medlemsskab.

Man må sige, at han har lært noget af Frank,
vor gamle kaproningstræner. Der var da også
en af de tilstedeværende, der mindede os
om, at da Frank modtog klubbens ærestegn,
foreslog han, at man som nyt medlem straks
blev behængt med alle klubbens hædersbevisninger. Hvert år skulle medlemmer så vurderes. Manglende indsats betød så aflevering
af udmærkelsestegn.

sværd sammen med klubbens webmaster
Jens Brandt, så måtte fatter Børge op med læderet. I taknemmelighed for den opdragelse
hans sønner har fået i klubben rundede Børge
beløbet op – man er vel bankmand! For-manden takkede for beløbet og kunne meddele,
at klubben havde erhvervet nyt køleskab,
således klubben fremover var sikret kolde
kontanter.
Den officielle del af frokosten sluttede med
afsyngning af klubsangen. Sjældent har vi
oplevet klubsangen sunget med en sådan tæft
og præcision. Et medlem udtrykte overfor
redaktionenen, at han aldrig helt har forstået
klubsangen, men det gør han nu. Ærgerligt, at
Thorkild K. ikke var tilstede – han ville have
frydet sig ved at høre ”En tre hundred mand”
rodede på land så taget var ved at lette.
Alt i alt en herlig dag i vor gamle klub med
alle de ingredienser af overraskelser, skrøner,
mobning, nyheder og ikke mindst indtagelsen
af marinerede sild og en rigtig velsmagende
Skipper Labskovs med rødbeder og purløg,
alt sammen skyllet ned med Rød Aalborg og
kølig pilsnerøl.
Stor tak til bestyrelse og medlemmer, der
klarede alle de praktiske opgaver, der er
forbundet med at fødselsdagsfrokosten skal
blive en succes – og det blev den !

I en pause underholdt klubkonditor Karl Johan Thomsen med fremførelse af ”Pimberlin”.
Bjarne Pedersen, der selv modtog 50 års
nålen, overrakte formanden en kuvert med
4.200 kr. indsamlet blandt jubilarerne. Da en
af Jubilarerne Peter Christoffersen ikke var
tilstede, han roede dobbeltsculler på Bag-

Hans Worm modtager 10 års nålen. Hans startede i klubben første gang i 1956, men holdt så
en pause som aktiv.
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25 medlemmer
hædret for trofast
medlemsskab
Medlemmer med 50 års
medlemskab bliver indskrevet
i klubbens ”Gyldne Bog”.

45 år:
Poul Dahl Fogh
Børge Christoffersen
Ib Nygaard

40 år:
Jens Brandt

35 år:

Medalje med egeløv
til flg. medlemmer:

Lars Henrik Topp

Ved klubbens 128 års fødselsdag blev
nedennævnte medlemmer hædret:

Henrik Bach Pedersen
Jacob Munch Nielsen
Michael Hermansen

60 år:
Torben Broe indmeldt 1. januar 1954
Kaproningsstyrmand, Langtursroer,
Langtursstyrmand, Langturschef.

55 år:
Peter Hegndal Hansen indmeldt 1. 		
januar 1959. Kaproer, Langtursroer.
Søn af legendariske Sigfred Hansen.

50 år:
Bjarne Pedersen indmeldt 1. januar
1964. Kaproer, Medstifter af kapfond,
Olympisk deltagelse i 1972, kaproningstræner, chef for Projekt 888.

30 år:

25 år:
Povl Wendt
Carsten Larsen

Årsnåle til flg. medlemmer:
20 år:
Finn Laursen

15 år:
Henning Erhardsen
Jens Saxtorff
Benny Gregersen
Per Nielsen
Andrè Hjorth Hansen
Henrik Christoffersen

10 år:
Jens Chr. Binder Jensen
Anders Kaa
Oluf Jørgensen
Hans Worm
Formand Karsten Holt fremviser stolt to flotte
indbindinger af de senere års roblade.
I bestyrelseslokalet er der nu en bogsamling, der
rummer samtlige roblade tilbage til 1942, hvor
det første klubblad udkom.
AALBORG ROKLUB
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Veteranotteren til
Nordiske Mesterskaber
for Veteraner

Af Niels Erik Hofman

For første gang blev der i weekenden 30. og
31. august 2014 afholdt Nordic Rowing Masters Regatta på Bagsværd Sø. I 2016 vil der
blive afholdt World Masters Games på Bagsværd Sø, så regattaen var en slags forprøve
for dette arrangement. Vi deltog med veteranotteren i klasse G, som er aldersklassen
65 til 70 år. Som det eneste hold stillede vi op
i en træbåd, for øvrigt fra 1967. Der var fire

deltagere i vores løb og vi fik en tredjeplads,
idet et hold fra Christiania/Drammen vandt
i tiden 3:36:11, Roskilde blev nr. 2 i tiden
3:40:41, vi blev nr. 3 i tiden 3:46:14 og Kvik
blev nr.4 i tiden 3:48:98. (På Kviks hold sad
flere olympiske mestre !)
Vi fik en dårlig start, så set i lyset heraf var vi
tilfredse med resultatet.

Vil du også se bedre ud..?
- så kom ind til os
og få en snak med

Steen

Som medlem af
Aalborg Roklub
får du

10%

på køB Af BRiLLER, sOLBRiLLER OG kOntAktLinsER

BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33
Forevisning aF klubblad med navn nødvendig
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Team 888 til modeshow i gaden...
Team 888s deltagelse ved modeshow i Jomfru Ane Gade blev en
medrivende begivenhed. Dels fortalte Gorm Rasmussen meget farverigt
om projektet dels eksercerede mandskabet ved skiftevis at have otteren
på skulderen og i stræk. Meget, meget fornem performance.

AALBORG ROKLUB
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Tekst til Aalborg Stiftstidendes bykort fra 1936!
Efter linieføringen af den 3. limfjordsforbindelse er afklaret er kommunen gået i gang
med at realisere den store renovering af friluftsbadet og havneområdet mellem Skudehavnen og Egholm Færgevej. I 30 erne, hvor man skulle etablere den 2. limfjordsforbindelse realiserede man ligeledes en stor renoveringsplan for havneområdet fra
Pontonbroen til Skudehavnen. Det betød blandt andet at Aalborg Roklub måtte flytte
klubhuset fra Badehusvej til Søsportsvej. Redaktionen stødte på kort udgivet af Aalborg
Stiftstidende i 1936.
Vi tænkte, at kortet kunne have interesse for de af klubbens medlemmer, der er interesseret i byens havneudvikling. Bemærk, at Aalborg Roklub og Aalborg Dame Roklub
er eneste bygninger på Søsportsvej.
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Formiddagsroernes tur til Ry
12. og 13. august

Af Michael Richter

Efter stor planlægning og under stærk ledelse
af eksamineret langtursstyrmand Henry
Kruuse drog otte roere tirsdag morgen hastigt i bil til Ry Holdet bestod af: Jens, Erling,
Henning, Carl Emil, Leif, Michael og den ny
roer, Erik, samt chefen.
Ved ankomsten til Ry Roklub tiltrådte den
niende roer, vores udsendte medarbejder,
Carl Lynge med fast bopæl i Ry.
Efter morgenmad og klargøring af bådene
roede vi gennem Birksø, Julsø, Borresø og
gjorde landgang ved Slåensø, hvor vi spiste
en fortræffelig frokost bestående af rugbrød,
sardiner og fransk pate.
Og så tilbage til klubben til rengøring af
bådene og os selv. God appetit til aftens-
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maden havde vi fået, og den skulle naturligvis
nydes ude i det gode vejr. Men så gik vandet!
Ind igen for at spise.Så skinnede solen. Ud
igen for at spise videre og få lidt at drikke til.
Snakken gik om vores fortid og det viste sig,
at vi alle havde fælles venner og bekendte.
Valmuemarken var nøgleordet.
Næste morgen var det Knudsø, der stod for
tur. Da den var overstået, og vi og bådene var
rengjorte, blev vi inviteret hjem til Carl og
Henny for at spise rigtig mad. Meget veltillavet og hyggeligt.

Tak for mad...

En meget fin tur, som nok bliver
gentaget næste år.

”Grå pantere” på
tur i Sverige
For tredje gang tog vi i uge 27 på langtur i
farvandene omkring Tjörn og Orust i den
svenske skærgård ca. 50 km nord for Göteborg.
Denne gang lykkedes det os at komme hele
vejen rundt om Tjörn og Orust, idet vejr- og
vindforholdene var meget gunstige.
Området er velegnet til den ”primitive” form
for tur, som vi sætter pris på: Overnatning i
telt på små øer i fri natur, badning i havet og
madlavning over bål på stranden.
Farvandet veksler mellem smalle snævre løb,
brede fjorde, lidt åbent hav, og en mængde
mindre øer strøet overalt og flot dekoreret
med klipper og skov.
På grund af en skulderskade kunne Poul Erik
Trolle ikke deltage denne gang, hvorfor vi
tog af sted 5 mand fra veteranotteren i firen:
”Ib Stetter”. Mandskabet var Per Nygaard,
Hans Jensen, Aage Nielsen, Mikael Hermansen og Niels Erik Hofman.
Vi satte båden i vandet ved Tollenäs Camping ved Stenungssund, hvor vi så efterlod
trailer og bil i en uge, mens vi roede rundt
i den storslåede natur. I alt roede vi 151 km.
Overalt hvor vi kom frem, var vores båd genstand for stor opmærksomhed og beundring
af det flotte håndværk, en sådan inrigger i
træ er. Associationerne til vikingeskibene er
mange, og ikke uden grund.
Ved bådemuseet Bassholmen, var vi gået
i land for at lave forsinket morgenkaffe, da
det denne dag undtagelsesvis småregnede og
blæste om morgenen. Vi havde så gang i at
koge vand på gasblusset i læ af en servicebygning ved museet, da ”museumsdamen”
dukkede op og kaldte os ”De grå pantere”, og
spurgte om ikke det var os, der var der sidste
år ? Og det var det jo. For øvrigt tilbød hun

at åbne museet for os, selv om den officielle
åbningstid først var et par timer senere.
Senere på turen, da vi havde lagt til ved en
bådebro i Svanesund, og havde pakket vores
frokost ud på bådebroen, kom en sejlbåd med
to mand ind til broen og spurgte, om ikke det
var os de havde set i to både Sct. Hansdag
sidste år her ud for. Og den var også god nok.
Så selv i dette sejlerparadis med tusindvis af
moderne sejl- og motorbåde vækker båden
opsigt.
Flere gange på turen sluttede vi dagen med
at sidde på en klippeknold, der stadig var lun
af solen, ved 22 tiden og drikke aftenkaffe
med en lille skarp til, mens solen gik ned i et
spejlblankt vand, og mens flokke af Canadagæs højt skræppende gik i land i nærheden
for natten. Ren idyl og en lise for sjælen.
Prøv det !
Tak til ADR for lån af trailer og til Allan P.
for lån af søkort mm.

Af
Niels Erik Hofman
AALBORG ROKLUB
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Sommerens kaproninger

Tekst: Morten Wendt Jensen
Foto: Kristian Due Nielsen

I sommerens løb har den kapafdeling, som
jeg bestyrer, deltaget ved tre regattaer.
I slutningen af juni deltog Aalborg Roklub
ved den internationale Holland-Beker Regatta, som blev afviklet på det legendariske
rostadion Bosbaan i Amsterdam. Fra klubben deltog Mathias Kristensen i U23 tung
singlesculler samt Kristian Sloth i senior A
letvægt singlesculler samt undertegnede som
træner.
Regattaen i Amsterdam er en af Europas
traditionsrige regattaer, og havde deltagelse
af mange hundrede roere fra en lang række
lande, herunder europæiske, amerikanske,
asiatiske og afrikanske hold. Ved regattaen
deltager traditionelt både klubhold og landshold, herunder også medaljevindere fra VM
og OL. Det sportslige niveau er højt, og der
er således god mulighed for at prøve sig selv
af mod erfarne roere fra lande vi normalt
ikke ror mod.
Regattaen afvikles professionelt, hvilket var
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tydeligt ved mandskabsledermøderne på Bosbaan fredag og lørdag aften, hvor jeg deltog.
Møderne afvikledes helt anderledes effektivt
end ved danske regattaer. De mange løb afvikles præcist på de skemalagte tidspunkter – det samme er tilfældet ved vejning før
letvægtsløbene, hvilket en amerikansk roer
erfarede. Han nærmede sig vægten ét minut
for tidligt, og blev høfligt, men bestemt, bedt
om at tage plads og vente.
Dagen før regattaens start var vi fra Aalborg
Roklub inviteret til at deltage i en kaproning
på kanalerne i Amsterdam centrum i anledning af byfest i Amsterdam. Af transportmæssige årsager måtte vi dog takke nej.
Sammen med andre danske roere var vi indkvarteret på hotel i nærheden af Bosbaan, hvor
arrangørerne sørgede for transport til og fra
Bosbaan og lufthavnen. Og det var her, hvor
den eneste lille detalje svigtede for arrangørerne: Søndag morgen kl. 5 manglede vores
transport til Bosbaan for at nå indvejning kl.
5.30. Som kompensation gav arrangørerne
en taxa, så indvejning lige akkurat blev nået.
Sportsligt gik det sådan, at både Mathias og
Kristian nåede videre fra de indledende heats
til A-finalen i deres respektive klasser. Her
måtte de så også erkende, at der bliver roet
stærkt ved internationale regattaer – de blev
begge nummer 6.

Mathias Kristensen efter sejren i den tunge
singlesculler ved ragattaen i Holstebro

Training
times
Bosbaan
June 2014
Training times
Bosbaan
23-27 June23-27
2014 (pre-Holland
Beker
(pre-Holland Beker training)

Afternoon Training 3:30-5:00pm
Afternoon Training 4:30-6:00pm

Afternoon Training 2:00-3:30pm

Morning training 6:00-8:00am

Morning Training 7:00-9:00am

training)
Morning Afternoon Team
Angola National Team
Australia National Team
Australia - Sydney UBC
Belgium National Team
Belgium - Antwerpse roeivereniging
Belgium - CR Bruxelles
Belgium - TRT Hazewinkel
Belgium - KR Brugge
Belgium - KRNSO
Belgium - KR Gent
Belgium - RCAE Aviron
Belgium - RSN Bruxelles
Belgium - UN Bruxelles
Belgium - UN Liege
Canada - National team
China - national team
Denmark - Aalborg
Denmark -Hadsund RK
Denmark -Holstebro RK
Denmark - KC Bragsvaerd
Denmark - KC Kobenhavn
Denmark - KC Odense
Denmark - Lingby RK
Denmark - RC Aarhus
Egypt - National team
Germany - National team
Germany - Frankfürter RG
Germany - Mainzer RV
Germany - RC Süderelbe
Great Britain National team
Great Britain - Leeds RC
Hong kong National team
Indonesia - national team
Iraq- national team
Ireland - national team
Japan - Kyoto university BC
Mexico- national team
New Zealand - Avon BC
Portugal national team
Portugal - RCF Portuense
Portugal - Sport Clube do Porto
Switzerland - Basler
Switzerland - SA Fribourg
Sweden national team
Tunisia national team
Uganda national team
USA national team
Zimbabwe national team
Morning Training 8:30-10:00am

Det var så sidste gang, at regattaen blev afviklet på Bosbaan. Næste år flyttes regattaen
til et nyanlagt rostadion i Rotterdam.
Ugen efter Amsterdam deltog Mathias Kristensen i Sorø-regattaen, som er den største
regatta i Danmark med deltagelse af mange
norske og svenske roere. I mændenes tunge
singlesculler nåede Mathias til finalen og
blev her nummer 4, efter blandt andet den
olympiske mester i dobbeltsculler, Rasmus
Quist.
Ved Sorø-regattaen deltog også universitetsroerne i flere bådtyper. De fik en række
gode og lærerige løb og fik erfaring som
forhåbentlig kan udnyttes fremover.
I august var Mathias med til regattaen i Holstebro. Ved lørdagens løb var en bøje drevet
ind på Mathias’ bane, hvilket ødelagde løbet
for ham. Til gengæld vandt han den tunge
herre singlesculler ved søndagens løb.

AALBORG ROKLUB
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En epoke slut..!
Af Peter Laubek

Den 2. juli meddelte Svend Johansen redaktionen, at han lukkede firmaet Prinfoaalborg,
der trykker vort roblad. En epoke er slut !
Handelstrykkeriet ved Eigil Johansen, passioneret morgenroer i 50 og 60 erne, og Prinfoaalborg ved Svend Johansen, der roede
på Landsholdsotteren i 68 og stadig aktiv
på motionsplan, har i mere end 40 år været
stærkt medvirkende til, at Aalborg Roklubs
historie er kommet på tryk.
Uden bogtrykkerfamilien Johansens velvilje
over for den til enhver tid siddende formand
og redaktion, havde det ikke været muligt, at
skabe den serie af smukke jubilæumsskrifter som tilfældet er. 85 årsskriftet fra 1971,
100 årsskriftet fra 1986 og her til sidst 125

årsskriftet fra 2011. Fornemt bogtryk, der har
fået stor ros, og som vi med glæde viser
frem i idrætskredse.
Ligeledes er det med stor stolthed og taknemmelighed, at vi har kunnet levere et klubblad
til medlemmerne, der håndværksmæssigt er
helt i top blandt landets foreningsblade. Vi er
velvidende om, at Svend gennem årene har
været endog særdeles generøs overfor sin
gamle klub.
Den årvågne læser af medlemsbladet har
sikkert observeret, at nr. 4 juli / august nummeret var trykt hos Novagraf, der ligeledes
har adresse på Lyngvej (se annoncen i
bladet).
Svend har formidlet kontakten til direktør
Lasse Jørgensen, Novagraf og vredet armen
om på ham, og sikret Aalborg Roklub en lige
så favorabel aftale for trykning hos Novagraf, som vi havde ved Prinfoaalborg. Det
skal her bemærkes, at Lasse er tidligere kaproer i AR under Frank Pedersen og Bjarne
Pedersen – det lettede utvivlsomt processen.
Vi kan endvidere konstatere, at Svend via sit
konsulentjob hos Novagraf stadig har et øje
på robladet. Der går også rygter om, at Lasse
stærkt overvejer atter at gribe åren på Limfjordens vande – vi håber det sker!
Stor, stor tak til de 2 gamle rosvende og
trykkere Svend og Lasse for den positive
måde I har medvirket til at løse det, der
kunne være blevet et rigtig stort problem for
redaktionen og klubbladets fremtid.
På klubben og redaktionens vegne

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup
Sørensen
VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk
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Sognefjorden 2014

Af Henry Kruuse

Igen en uforglemmelig ro-uge med Allan og
Lise til Sognefjorden.
Turen startede fredag i ADR, hvor de forskellige folk (21 stk.) fra hele landet strømmede
til, da vi skulle med bus meget tidligt lørdag,
for at nå færgen Hirtshals/Langesund. Efter
9 timer kørsel kom vi frem til 6 stk. to årersinriggere, som vi overtog fra holdet før os.
Det blev til en rotur i middelhavstemperaturer, der var varmerekord i Norge den uge.

Efter en rotur sammenlagt på 242 km kom vi
til Gudvangen, hvor næste rohold til bådene
var ankommet med bus. Der blev også tid
til en dags brævandring på Nigardbreen, en
grænseoverskridende oplevelse.
Inden bussen kørte tilbage til Aalborg, skulle
chaufføren lige hvile i 9 timer. Vi havde fået
at vide, at vi og bussen skulle undersøges før
ombordkørsel på færgen pga. terrorhandlinger i Norge, men heldigvis blev det ikke til
noget.

Annonce fra NOVAGRAF
125 x 70 mm
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Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte medlemmer:

70 år:
Jens Thorsted 8. oktober
Carl Emil Heidemann 13. oktober
Esben Thorning 1. november
65 år:
Gregers Steen Gregersen
3. oktober

- vi si’r TILLYKKE
To af formiddagsholdets stærke rosvende
fylder 70 år i oktober måned. Jens Thorsted
har fødselsdag den 8. oktober og Carl Emil
Heidemann den 13.oktober:
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Jens
Thorsted
70 år
Jens startede sin rokarriere for et godt dusin
år siden. Først som eftermiddagsroer, hvor
han hurtigt blev interesseret i klublivet, og
hvor hans forretningssans blev til stor gavn
for klubbens bestyrelse.
Senere blev Jens aktiv på formiddagsholdet,
hvor hans stabilitet og kraftige rotag nu er
meget værdsatte. Stort tillykke.

Carl Emil
Heidemann
70 år
Carl Emil har lidt flere roår bag sig. Ikke
kun i AR, men også i Frederikshavn og Hals
roklubberne.
Hans store passion inden for rosporten er

den årlige guidede tur for formiddagsroerne
til Hirsholmene, som altid afsluttes med en
lækker frokost tilberedt af Jette, hustruen,
som er medlem af ADR. AR´s husforvaltere har stor gavn Carl Emils baggrund som
rådgivende ingeniør.
Hans højdepunkt i klublivet var dog posten
som kasserer i GAR.
Stort tillykke..!

Esben
Thorning
70 år
Det er ikke til at forstå, at en ungersvend som
Esben Thorning nu træder ind i de voksnes
rækker i en alder af 70, men det påstås altså
fra sædvanligvis troværdig kilde.
Esben er et forfriskende indslag i alle sammenhænge, og hans venligt drillende gemyt
er noget, der gør godt, også når bølgerne går
højt. Om det er hans tid i Afrika, som fotografisk dokumentarist eller en opvækst i
Thy, der har gjort, at han tager enhver situation med en knusende ro, kan vi kun gisne
om, men han er altså ikke til at slå af pinden.
Esbens række af fotoreportager fra vores
årlige rolangtur er noget vi sætter pris på,
selv om han selvfølgelig helst lige skal have
med, at det er svært at få skub i en båd, når
fanglinen stadig sidder fast på broen. Vi er
glade for, at han stadig forsøger at afsætte tid
til os imellem sine jobs som barnepige for
børnebørnene. Tak for din måde at være på
fra ti-to-holdet.

Gregers
65 år
Den 3. oktober fylder Gregers Steen
Gregersen 65 år. I årene efter årtusindskiftet
var det ikke muligt, at få valgt en formand
til klubben efter Søren Hæks formandsvirke. Det betød, at formandsopgaverne blev
varetaget af de øvrige bestyrelsesmedlem-

mer. Det viste sig, at være nødvendigt med
en ordstyrer ved bestyrelsesmøderne. Det
blev Gregers, der med sin kompetence og
personlige egenskaber kom til at varetage
denne opgave. Gregers tog sig således af bestyrelsens udadvendte opgaver i forbindelse
med standerhejsning, uddeling af årsnåle ved
fødselsdagsfrokosten, standerstrygning m.v.
På samme tid varetog Gregers jobbet som
husforvalter. Det var derfor naturligt at pege
på Gregers som ny formand for klubben ved
generalforsamlingen i 2001, hvor så Gregers
blev valgt. Dette hverv varetog Gregers så
frem til generalforsamlingen i 2004, hvor
han selv valgte ikke at genopstille.
Det var i Gregers regeringstid, kajakdebatten
startede, planerne med renovering af 1. sal
kom i gang, der blev nedsat den berygtede
Task Force, der skulle opstille nye instrukser
for de forskellige bestyrelsesposter og deraf
følgende oplæg til vedtægtsændringer. Det
var ligeledes i Gregers formandsperiode, bestyrelsen medvirkede til, at Frank Pedersen
modtog Dansk Idrætsforbunds Ærestegn.
Efterfølgende har Gregers en årrække været
ansvarlig for klubbens nøglesystem.
Stort tillykke !
På vegne af rokammeraterne  
Svend Langer

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
AALBORG ROKLUB
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Blandt morgenroerne er der bred enighed
om, at den nu viser for høj vægt. Kan det
være formanden eller Jens Brandt, som har
en finger med i spillet for at motivere roerne
til at ro lidt længere og dermed placere klubben bedre i den landsdækkende Motionsturnering.
g at formiddagsroerne har skrevet klubhi-

storie. Efter en langtur på et døgn til Ry
havde de med tilbage 23 dåser uåbnede øl!
g at 8 mand fra Team Tirsdag den 12. august
drog af til Ry for at ro på Silkeborgsøerne.
Turleder Michael Richter klagede over det
overvældende læs af grej, der skulle med på
turen. For at bevise, at man kan klare sig med
lidt lod en enkelt af roerne rygsækkken blive
hjemme i klubben. Ganske rigtigt – det gik
alligevel.
g at veteran-ottermandskabet har skippet

g at den kinesiske nationaldrik Mao Tai

med jævne mellemrum dukker op i omklædningsrummet. Nu er den her så igen. Når
man ved, at forretningsfolk vil betale næsten
hvad som helst for de gamle kommunistlederes foretrukne drik, fortæller det noget om
den økonomiske habitus hos flere af klubbens seniorer. For en halv liter af den absolut
billigste kinesiske brændevin må man betale
ca. 400 kr. , mens den dyreste årgang Mao
Tai, som er 80 år gammel koster over 30.000
kr. Redaktionen har nu modtaget foto fra
Morgenroerne, hvor der igen optræder kinesisk brændevin. På billedet ses ingen mindre
end skipper Iceman alias Frits Plough i færd
med at ”Påvirke” fjorden ved hjælp af Mao
Tai – d.v.s. forhøje fjordens alkoholprocent.
Hensigten med denne højtidelige handling er
redaktionen ubekendt. Dog er vi sikre på, at
Smeden vil vende sig i sin grav. Team Torsdag ville mene, at kineserbrændevinen kunne
have gjort større gavn i Erik Myrhøjs pot
kâse. NI HAO !
g at badevægten i omklædningsrummet
for nylig er blevet justeret af Vægtsmeden.
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navnet ”Rollatorotteren” . Årsag er knaldhård træning op til Nordic Rowing Masters
på Bagsværd Sø sidst i august.. Her i 2014
skal det være. Med den imponerende gennemsnitsalder på 67 år vil mandskabet, der
nu kaldes ”Veteranbomberen” føre sig frem
på kaproningsbanerne og vise, at der stadig
findes både af træ og mænd af stål! At vor
dobbeltsculler Kap 81 brød sammen på en
træningsaften. Det viste sig, at der i længere
tid havde stået vand i forpikken nær skottet, hvilket havde svækket opspantningen
og mørnet klædningen. Kap 81, der er bygget hos Henry Larsen i Køge blev døbt af
salgsingeniør Ib Mørch den 29. august 1981
for 45.000 kr. og betalt af Kap - og Tuborgfonden. Skaden er så omfattende, at Kap 81
nu udfases.

g at Francis ropiger fra universitetsotteren

åbenbart ikke har tabt modet efter andenpladsen ved Aalborg Regattaen. Fem af pigerne, Andrea Tram, Catharina Holland,
Simona Læsø og Maj Quast med Christina
Donstrup som cox tog i sidste måned revance
i et løb for 4-åres inrigger over 500 meter på
Brabrand Sø, hvor de i flot stil vandt over
konkurrenterne fra Århus Universitet. Deres
gamle cox og slavepisker kan slet ikke skjule
stoltheden over pigernes præstation.

Det kan være svært for
dig at vurdere hvilken

KIG IND og få gode råd
og en snak om dit hår

frisure der passer til

- så kan vi i fællesskab

netop din hårtype og
dit ansigt - derfor
stiller vi vores
ekspertise
til rådighed for dig.

finde en frisure dit
hår kan “bære”
- og som samtidig
passer til dit temperament og dit ansigt!

GRATIS

Få gode råd

gratis

Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg
Tlf. 9812 8699 · www.lassen-eriksen.dk

- en ordentlig bank

Gå i banken
via mobilen
Hent app’en gratis i din appstore

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.

Tjek opslagstavlen og hjemmesiden
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

