
SEPTEMBER / OKTOBER 2015   NR. 5  .  74. årgang

Held og lykke i Hannover...
Sådan lød det samstemmende fra:
 Aalborgs borgmester, 
 Thomas Kastrup Larsen (S) og 
 Aalborg Universitets rektor, 
 Per Michael Johansen
 - læs mere på side 14-15

Reportage fra fødselsdagsfrokosten på side 6-9
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HENRY KRUUSE
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ULRIK SAXAGER
Digtervejen 16 
9200 Aalborg SV 
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Bestyrelsesmedlem:	
SIMON LYNGSHEDE
Mejsevej 3
9400 Nørresundby 
2680 3004 
SimonLyngshede@
AalborgRoklub.dk

Kasserer:	
AAGE VEST PETERSEN
Vesterbro 21A, 3.tv 
9000 Aalborg 
2496 0435 
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:	
JESPER FUTTRUP
Nordtoft 56
9000 Aalborg
3065 9100
JesperFuttrup@
AalborgRoklub.dk	

Bestyrelsesmedlem:	 	
JONAS SVANE
Borgmester
Jørgensensvej 3
9000 Aalborg
Mobil: 2373 7514
JonasSvane@
AalborgRoklub.dk

	
ANDERS QVISTORFF
Tyge Brahes Vej 12
9000 Aalborg
3131 5920
Materieludvalg@
AalborgRoklub.dk

BESTYRELSEN:

MaTERiEL:

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

FRANK R. SØRENSEN
2924 9077
franksor@stofanet.dk

STEEN VILLADSEN 
2071 5088
Barken 30 B
9260 Gistrup
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 “afsend-
erens” navn, så det er tydeligt hvis 
mening, der gengives. 

TRYK:
NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

For første gang i klubbens historie skulle vi 
afholde 129 års fødselsdag. Det skete med 
maner! Rigtig mange medlemmer var mødt 
op til både morgenbord, rotur, båddåb og 
selvfølgelig frokosten. Vi fik hjælp i køkkenet 
af Simona og Christina, der klarede opgaven 
til UG. Tusind tak for det.

Vi havde ekstraordinære gæster til frokosten. 
Knud Rasmussen (hjemkommet fra Sverige) 
og  Jens Kvist og sønnen Arne – hjemkom-
met fra Struer. Når klubben har fødselsdag, 
så vender ”de gamle kæmper” tilbage til 
Søsportsvej. Én gang Aalborg-roer – altid 
Aalborg-roer. Joh, det var en fødselsdags-
frokost, der gik over i klubhistorien på bedste 
vis. TAK til alle jubilarerne for de mange års 
medlemskab, jubilæumsgaven og til lykke 
med jubilæet. Se det fyldige referat andet-
steds i bladet. 

Mens dette skrives er det netop tikket ind 
via Rygters Bureau, at Aalborg Roklub og 
Team888 har sikret sig et DM ved coastalro-
ning i Århusbugten!!! Vore UNI-piger deltog 
også og fik en flot bronzemedalje med hjem. 
Distance 6000 m. Kæmpe til lykke til mand-
skaberne, cheftræneren og selvfølgelig klub-
ben.

Sæsonen har været præget af dårligt rovejr, 
hvilket har medført mindre aktivitet på van-
det. Dette gælder naturligvis for alle roklub-
ber over det ganske land. Indtil nu har i alt 
162 medlemmer været aktive og har tilbage-
lagt ca. 61.000 km. Ganske fornemt. Vi har 
stadig 2 måneder tilbage af sæsonen. Med et 
godt sensommer rovejr kan vi stadig nå sidste 
års formidable rekord. Slutspurten må sættes 
ind NU.

Der er i disse dage ekstraordinært travlt i 
klubben. Turen til EUC (European Univer-
sity Championship) står for døren. Onsdag, 
den 9. september drager mandskabet afsted 

til Hannover. Team888 er på bedste militær-
manér godt forberedt efter mange trænings-
lejre. Det bliver neglebidende spændende at 
høre nyt de kommende dage. 

At det bliver spændende, og at det er et vigtigt 
arrangement kom blandt andet til udtryk tirs-
dag, den 8. september, hvor klubben fik be-
søg af byens førstemand, Borgmester Tho-
mas Kastrup Larsen, og rektor for Aalborg 
Universitet Per Michael Johansen. De ville 
meget gerne sende mandskabet afsted med 
solide skulderklap. TV2Nord og Nordjyske 
var naturligvis underrettet. 

Senere i september får klubben massivt besøg 
af potentielle sponsorer, der også har fundet 
ud af, at der foregår noget i Aalborg Roklub, 
der er ganske ekstraordinært. Hele 70 del-
tagere får lejlighed til at stifte bekendtskab 
med vores splendid roklub med rundvisning, 
Team888 og roklubben som helhed – med 
efterfølgende traktement i opholdsstuen.

Mange store aktiviteter venter lige rundt om 
hjørnet. Løvfaldstur med udgangspunkt fra 
Nykøbing Mors Roklub, DM på Bagsværd 
og den kuriøse – Flæskestegstur og stander-
strygning. 

Standerstrygning finder sted søndag den 25. 
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 1. november. 

Hold derfor ekstra godt øje med opslag i klub-
ben, 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	:
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FORSIDE:  
Aalborg borgmester Thomas Kastrup 
Larsen (S), nød det smukke syn da 
den første af tre ottere kom ind efter 
en god morgentræning på en Limfjord 
der viste sig i smukkeste sensom-
mervejr. Foto: Frank R. Sørensen 

Flere oplysninger på 
opslagstavlen og

 www.aalborgroklub.dk

aKTiViTETS-
KaLENDER:
Fællesroning hver mandag og ons-
dag kl. 17:00 samt lørdag kl. 09:00
Så mød nye som gamle rokamme-
rater, få sved på panden og kom i 
form ved at møde omklædt i bådhal-
len. 

  19.-27. Sensommertur - 
   Weser i Tyskland
  26.-27. Løvfaldstur - 
   Nykøbing Mors Roklub

  xx. Flæskestegstur 
   - se hjemmesiden
  xx. Kanindåb - se hjemmesiden
  25. Standerstrygning

  1. Svømning i Sofiendalsskolens
   Svømmehal kl. 17-18
  7. GAR’s efterårsfest

OKTOBER:

SEPTEMBER:

NOVEMBER:

Opgørelse pr. 31. august:
Af Jens Brandt

Kilometer  61.010
Gæste-km 6.547

Km ialt 54.463

Antal roere  153

Gennemsnit  336,191

Allan Pedersen er stadig i den gule 
førertrøje med 2039 kilometer. Lige 
efter er der 14 universitetsroere.
Universitetsroerne har denne gang 
været på træningslejr, både i Hol-
stebro og i Bagsværd.
Deres store mål er nu www.euc-
rowing2015.eu/European Universi-
ties Rowing Championship i Hann-
over den 7.-13. september.
Det ses tydeligt på de roede ki-
lometer, at vejret i august blev be-
tydelig bedre, end det har været i 
den første del af sæsonen.

 MOTIONSTURNERING:

Nye kortturs styrmænd
 
 Kaj Erik Jensen
 Christoffer Ilsø Vinther
 Keld Havndal Nielsen
 Anders Thomsen
 Anders Boutrup Petersen
 Jonas Svane
 Nikolaj Winther Johansen
 Matthias Køser Thomsen
 Christian Hauge Andersen
 Nedim Cokljat
 Mads Gadeberg
 Esben Ravn
 Troels Danielsen
 Morten Yde
 Frederik Mikkelsen
 Ann-Marie Pedersen
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Ved	denne	regatta,	der	blev	afviklet	
den	1.	august	på	Bagsværd	Sø	
roede	klubbens	2	erfarne	dobbelt-
scullerfolk	Jens Brandt og Peter 
Christoffersen en	flot	sejr	hjem	til	
klubben.	Stort	tillykke.
 
Redaktionen	 har	 anmodet	 Jens	 Brandt	
fortælle	 hvorledes	 han	 og	 Peter	 oplevede	
optakten	til	og	forløbet	af	den	spændende	ro-
match	i	dobbeltsculler.	
 
Referat ved Jens Brandt
Lørdag d. 1. august, var dagen hvor der var 
Open Nordisk Rowing Master Regatta på 
Bagsværd sø.
Veteranotteren havde på forhånd meldt fra 
til regattaen, pga. skader blandt mandska-
bet. Det gav Peter og jeg, nogle logistiske 
udfordringer, for hvordan fik vi nu vores 
båd med til Bagsværd. Vi kunne ikke finde 
andre jyske klubber, der skulle af sted. Det 
så ud til vi selv skulle ud og leje en bil, der 
kunne trække traileren, for at trille en en-
kelt båd til Bagsværd. Alternativt valgte vi i 
stedet, at benytte arrangementets tilbud om 
at leje en båd. Båden blev en grøn, kinesisk 
bygget letvægtsbåd, fra Bagsværd Roklub. 
Den mindede meget om den båd vi benyttede 
derhjemme.
Vi kørte til Bagsværd om fredagen for at ind-
stille og prøve båden, så vi var så klar, som 
vi kunne blive. Lørdagen bød på perfekte 
forhold, men en lille modvind. Vi dispon-
erede vort løb rigtig godt. Ikke den bedste 
start vi har lavet, men vi lå alle både samlet 
efter de første 250m. Vi holdt vores aftalte 
tempo op til de sidste 250m, hvor vi lå på 3. 
pladsen, med en halv til en hel længde op til 

de to første både. Da vi nåede markeringen 
for de sidste 250m, satte vi ind med vores 
bedste spurt nogensinde. Normalt har vi ikke 
haft ret meget at skyde med på de sidste 250 
m, men denne gang fik vi den sparket op i et 
højt tempo og samtidig var der også et or-
dentligt tryk på årerne. Jeg fornemmede, at vi 
distancerede den ene båd, men den anden var 
jeg ikke sikker på.  I mål, vidste vi ikke hvem 
der havde vundet, men efter lidt tid kom 
meldingen, at det var os, der havde vundet. 
Vi troede ikke rigtigt på det, før vi fik 
medaljen.
Og hvem var så medaljepige - ingen ringere 
end Jan Nørskov, ex. Aalborg Roklub træner/
roer, nu Fredensborg Roklub.
Vi vandt med ca. 0.2s. Det er nok det bedste 
løb vi har lavet nogensinde - fedt når det er 
så tæt.
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Det fik vi bekræftet ved klubbens 129. fød-
selsdag. Der var mødt rigtig mange op til den 
traditionelle morgenkaffe. Blandt andet flere 
forhenværende Aalborgroere. Jens Kvist, der 
roede kaproning tilbage i 50 erne med blandt 
andet Ib Stetter, Leo Quist og Erik Lie for 
lige at nævne nogle af dem vi kender. End-
videre havde Knud Lentner Rasmussen taget 
turen fra Halmstad i Sverige for at deltage i 
løjerne. Knud roede blandt andet med Poul 
Erik Christensen (Smeden), Hans Worm, 

Einar Dyhr og Bent Zink Nielsen. Nævnes 
skal det også, at medlem nr. 7 Niels Erik Ped-
ersen havde gjort turen fra  Gadeledsvej ved 
Hillerød for at deltage i festlighederne.
Efter morgenbordet blev der sat hold, og ad-
skillige både gik på vandet i det gode vejr. 
Her deltog blandt andet et tidligere medlem 
ved navn Henrik, der efter 20 års fravær  atter 
var klar ved åren. 
Over middag var første programpunkt båd-
dåb. Der skulle døbes ikke mindre end 2 
både og denne højtidelige handling var lagt 
i hænderne på den forhenværende roklube-
jer John Terp. John indledte med at give et 
kort overblik, over kapfondens  tilblivelse og
historie. Han lovede oven i købet, at ville 
lave en skriftlig fremstilling af kapfondens 
historie med omtale af alle de både som kap-
fonden har været involveret i. Denne dag blev 
kapfondsbådenes antal forøget med 2. En toer 
uden, der fik navnet Kap 14 og en firer uden, 
der blev døbt Kap 15.
Efter båddåben begav et halvt hundrede 
småsultne rosvende sig til opholdsstuen, 
hvor Jesper Futtrup havde kreeret borddæk-
ningen og  3 uniservitricer Simona, Christina 
og Nadine  under ledelse af overkelner Ulrik 

Vi har en splendid roklub..!

Med	stor	træfsikkerhed	foretager	
John	T.	Terp	dåbshandlingen

Tekst:  Peter Laubek
Foto:  Frank Sørensen og Carl Emil Heidemann



7AALBORG ROKLUB

Saxager var klar med forret bestående af ma-
rinerede sild skyllet ned med øl og Rød Aal-
borg. Hovedretten var Forloren Skildpadde m 
/ kogte æg.
Inden spisningen bad formanden forsamlin-
gen rejse sig og mindes de rokammerater,  
vi på det seneste har mistet. Peter Sigfred,  
Claus Røgilds og Michael Richter, hvis død 
i onsdags havde chokeret os alle.
Forsamlingen sang herefter ”Blæsten går 
frisk over Limfjordens vande”.
En tydeligvis stolt formand præsenterede de 
yndige servitricer og fortalte kort om uni-
versitetsroernes træningslejr i Bagsværd  og 
den kommende deltagelse i universitetsregat-
taen i Hannover og om byens borgmester, der 
kommer og sender vore kaproere af sted til 
Tyskland.
I år stod menuen som nævnt  af  ”Forloren 
Skildpadde”. En særdeles velsmagende en af 
slagsen. Enkelte mindedes dengang en flok 
nybagte, smagsforvirrede  rosvende ved en 
generalforsamling foreslog om ikke vi skulle 
erstatte Skipper Labskovs og Forloren Skild-
padde med Pizza ved fødselsdagsfrokosterne. 
Det foreslog de kun 1 gang.
I år var der 21 jubilarer – lige fra 10 års til 

55 års . Samtlige navne er at læse andetsteds 
i bladet. Det er jo sådan, at 10 – 15 og 20 års 
jubilarer modtager nåle. Fra 25 år bliver det 
medaljer med sløjfe. Når man når 50 år er  
medaljen det pureste guld og ved 55 år guld 
med emalje eller som Thorkild Carlsen sagde 
28 karat – 14 på hver side.
Her skal særlig omtales 50 og 55 års jubilar-
erne.
Jens Fauerholdt blev forgyldt med 50 års 
nålen, hvilket han tog med vanlig ro. Der 
skal mere til at slå den mand af pinden, der 
har stået for forgyldningen af vejrhanen på 
Budolfi Kirke. Nævnes skal det at Jens, der 

Vi har en splendid roklub..!

Formand	Karsten	Holt		indlemmer	
Thorkild	A.	Kristensen	i	den	eksclusive	“55	klub”		
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startede kaproningskarrieren allerede som 
ungdomsroer faktisk har været medlem i 52 
år. Allerede som 17 årig i 1964 hentede Jens 
sin første sejr på kaproningsbanen.
Herefter var det 2 tidligere danmarksmestre  i 
letvægtsfirer i 1967, der blev forgyldt. Nem-
lig Per Nygaard, ældste medlem af Nygaard 
Klanen, forhenværende formand for Gamle 
Aalborg Roere og berømt for sit forsøg i 1977 
på at ro Vendsyssel rundt og Hans Jensen, der 
i sin tid bl.a. sad ved roret på klubbens  lands-
holdsotter og ikke mindst varetog klubbens 
ledelse i årene 1977 til 1984 som formand.
Den fjerde, der blev forgyldt med kors og 
bånd og stjerner var klubbens huselektriker 
Peter G. Thomsen, der har været aktiv hos 
eftermiddagsroerne helt tilbage til midt i 60 
erne, hvor Dinesen – Langtag, Rap , Ras, Sø-
gaard m.fl. efter arbejdstid tog den daglige 
rotur til Pissekosten (kosten ved Egholm).  
Thorkild Andre Kristensen,  modtog den 
sjældne 55 års medalje. Her gælder det 
også, at Thorkild faktisk har været medlem 
i endnu flere år . Helt tilbage i 1959 roede 
Thorkild kaproning i dobbeltsculler med Erik 
(Stemme) Mortensen. Det var i øvrigt det år 
Aalborg Regattaen afløste klubkaproningen.  
Men som det blev nævnt ved frokosten tæller 
tiden som ungdomsroer ikke med.  Gennem 
de 55 (57) år har Thorkild været igennem 

hele registret af muligheder i klubben. Foru-
den kaproning er det blevet til langtursroning, 
medlem af bestyrelsen, medlem af diverse ad 
hoc udvalg, aktiv i GAR o.s.v. Når der har 
været krise m.h.t. at få formandsposten i AR 
og GAR  besat har Thorkild medvirket til at 
løse problemet. Da Thorkild kom i klubben 
havde Ib Stetter netop afløst Chr. Springborg 
. Karsten Holt er således den 12 formand, der 
har siddet ved roret i Thorkilds lange rokar-
riere. 
Den ellers livlige snak over bordene var i år 
nok præget af  det nylige og smertefulde tab 
af vor rokammerat Michael Richter.  Udover 
de nævnte har vi jo i år mistet Søren Hæk og 
William Thorup – tankevækkende!
Et af fødselsdagsfrokostens højdepunkter er 
når Schølle Pokalen skal uddeles. Her oplever 
vi formanden skabe den helt store spænding. 
Hvorledes man gennem adskillige møder på 
Kysten, VB og andre steder har voteret blandt 
en bred vifte af mulige prismodtagere. I år 
gik klubbens største hædersbevisning til in-
gen mindre end Jens Fauerholdt. At det var et 
populært valg fremgik af forsamlingens klap-
salver efterfølgende. Stort tillykke til Jens. 
Det var virkelig fortjent. 
Tidligere omtalte medlem Jens Kvist fik or-
det og han fortalte om sin baggrund for til-
stedeværelsen i klubben i dag. Om tiden som 
kaproer og lidt om de kammerater, han kunne 
huske fra den gang i 50 erne. Jens har sendt 
klubbens sin livshistorie. Her i bladet vil vi 
bringe uddrag fra tiden i AR. Interesserede 
kan læse hele beretningen på hjemmesiden.
Thorkild A. Kristensen holdt herefter en 
peptalk til bestyrelsen på vegne af jubilar-
erne. Blandt andet trak han linier tilbage til 
dengang fødselsdagsfrokosterne blev holdt i 
bådhallen. Der var hængt store baner af pa-
pir langs væggene med flotte kunstneriske 
og humoristiske tegninger af bl.a. Flemming 
Diller Daller. Der blev lavet dansemanege 
med savsmuld kantet af ølkasser fra Urban. 
Hermann Phänners store orkester spillede. 
Der var sågar mavedans i savsmuldet  ved  
Illonga, den senere fru Nøhr Frandsen.  Be-
styrelsen blev opfordret til fornyelse. Herefter 
overrakte Thorkild en pose penge fra jubi-
larerne. Der var det specielle ved Triumph - 
posen, at det var en sådan pose, man får når 

Formanden	hylder	topscoreren	ved	årets	fød-
selsdagsfest	Jens	Fauerholdt.	Her	ses	Jens	med	
Klubbens	flotteste	trofæ	Schøllepokalen.
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der købes damelingeri af den nette slags . 
Thorkild bad formanden - efter tømning for 
kontanter - at overlade posen til cheftræner 
Bjarne Pedersen, der så kunne benytte posen 
til glemte sager, hvis hans charmerende ropi-
ger skulle efterlade deres kvindelige chemiser 
eller andre rariteter i omklædningsrummet. 
Efterladenskaber, der ellers ville kunne skabe 
unødvendig uro blandt de aldrende rosvende.
I øvrigt gav samme Thorkild opskriften på 
hvorledes man kan tilfredsstille en kone, 
der er til hurtige biler – blot ved hjælp af en 
badevægt.
Efter hovedretten blev der serveret kaffe . På 
formandens ordre rejste alle sig og  klubsan-
gen blev afsunget med vanlig tæft og præ-
cision efterfulgt af et: Længe leve Aalborg 
Roklub – Hurra – Hurra – Hurra – Huuuuu 
Raaaa -  Velroet.
Stor – stor tak til bestyrelsen, de 3 gratier 
og andre, som har været med til at skabe de 
praktiske rammer for en absolut fin fødsels-
dagsfrokost.

 

JUBiLaRER 2015
21 medlemmer hædret for 

trofast medlemsskab
Medalje med egeløv

til flg. medlemmer:

 Thorkild A. Kristensen

 Hans Jensen 
 Jens Fauerholdt Jensen
 Per Nygaard
 Peter G. Thomsen

 Aage Nielsen
 Jens Thomsen

 Michael Richter

 Leif Grønn Emerek

ÅrsnÅle 
til flg. medlemmer:

 Henning Andersen 
 Dion Nielsen 
 Anders 
 Jesper Grundvig Trolle

 Tomas Kristensen 
 Axel Luther Jørgensen 
 Michael Robdrup Rasmussen 
 Jens Jakob Hansen

 Frederik Robert Hansen 
 Carl Lynge 
 Michael Norre 
 Heine Svarrer 

55 år:

50 år:

45 år:

35 år:

20 år:

15 år:

25 år:

10 år:

Mon	Claus	Knudsen	tænker:	“What	do	you	have	
in	your	task	to	day	-	Dear	Bjarne?”
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BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33

Som medlem af 
Aalborg Roklub 
får du

10%

FOREVISNING AF KLUBBLAD MED NAVN NØDVENDIG

PÅ KØB AF BRILLER, SOLBRILLER OG KONTAKTLINSER

-  så kom ind til os 
 og få en snak med

Vil du også se bedre ud..?

Steen

Gammel kaproer 
gæstede klubben 
 
Jens Kvist, 01 01 
1929, gæstede 
klubben i forbin-
delse med fød-
selsdagsfrokosten, 
hvor Jens fortalte 
om betydningen af 
tiden som kaproer 
i klubben i årene 
1948 – 1950. Jens 
roede med koryfæer som Stetter, Kanstrup, 
Erik Hansen, Erik Lie Nielsen og Leo Quist. 
Blandt andet om en skæbnesvanger ugle 
han tog, samt problemer med at slå Horsens 
Roklub. Ældre medlemmer erindrer måske 
Jørgen Carlsen, der var kaproer og senere 
kaproningschef i AR. Han sad netop på det 
stærke Horsens hold, der vandt sølv ved EM 
i Varese i Italien. 
Jens har sendt sin livshistorie til formand 
Karsten Holt, herunder afsnit om tiden i Aal-
borg Roklub. Hele den spændende levneds-
beskrivelse, der kan læses på klubbens 
hjemmeside, slutter med en stor tak for den 
imødekommenhed og venlighed som Jens har 
modtaget, da han kontaktede AR`s formand 
Karsten Holt.	 Redaktionen

efteråret 2015
Det er nu 5 år siden GAR fejrede 75 års fødsels-
dag i marineforeningens lokaler, det må betyde 
at GAR er blevet 80 år – det er da ikke så ringe 
endda.
Vi har i bestyrelsen bestemt, at vi ikke vil holde 
et separat arrangement i anledning af de 80 år, i 
stedet for vil vi forsøge at gøre det traditionelle 
candle light dinner rigtig festlig.
De af Jer som var med sidste år kan huske en 
særdeles god middag med veltilpassede vine til 
samt et big band i topform. De af Jer, som ikke 
var med kan spørge rokammeraten der var med 
om festaftenen. De af Jer som ikke er medlem 
af GAR – skynd Jer at blive meldt ind og kom 
med.
Enkeltheder i arrangementet er endnu ikke fast-
lagt, men vi vil som udgangspunkt bede kokken 
og vineksperten fra Holte Vinlager være krea-
tive, og vi er sikre på at Bent Christensen og 
hans håndgangne mænd er klar til at under-
holde.
Har jeg glemt noget, ja det bliver lørdag den 
7. november, og indbydelsen vil blive udsendt.
	 GAR	formand	Aage	Nielsen
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g Jens Fauerholdt, Hans Jensen og Per Ny-
aard rykkede op som voksenroere.
g Det var det år træner Erik Hansen officielt 
fratrådte som træner og hvor Erik og fru Irma 
fik overrakt en kongelig porcelænsfigur af 
verdens største rovdyr.
g Ved generalforsamlingen fik Svend Jørgen 
Carstensen og Bjarne Pedersen sølvbægre for 
flest roede kilometer. Nemlig 1069 km og 
1042 km. Året før vandt de samme to sølv-
bægrene med 942 km og 922 km, her var det 
Bjarne, der roede længst.
g Det var det år direktør Langer betænkte 
klubben med en gave til indkøb af 4 åres in-
rigger, der fik navnet ”Langer”.
g Det var dengang vi til rofesterne bestilte 
smørrebrød i Favoritten og sloges om de få 
stykker med æg og rejer.
g Det var det år klubbens husforvalter Wil-
liam Thorup installerede en stribe gasvar-
mere i opholdsstuen på 1. sal. Således vinter-
møderne kunne flyttes fra Vandrehjemmet på 
Kornblomstvej til klubben. Generalforsam-
lingerne blev dog fortsat afviklet på Hotel 
Phønix.
g Samme år lagde Preben Broe blåt linoleum 
med røde malteserkors på køkkengulvet.
g Kaproerne samlede aviser og solgte ameri-
kansk lotteri til Kaproernes Bådfond.
g Kapudvalget sikrede, at kaproerne fik lov 
at benytte Ryesgade Skoles sportsplads under 
ledelse af Johnny Olsson.

g Det var også året hvor overlærer Sigurd 
Daugbjerg fra Ryesgade Skole holdt båltalen 
til Sankt Hans.
g Netop det år sendte klubben kapstyrmand 
Hans Jensen til ungdomslejr ved Europame-
sterskaberne i Duisburg i Tyskland.
g Samme år foregik kaproernes årlige langtur 
i Tordenskjolds farvand nord for Frederiks-
havn med Frank Pedersen som konvojleder. 
Her pådrog Frank sig ”Admiralnavnet”.
g Det var også året hvor de 2 kokke Onkel og 
Svoger kom for lidt kraft i sovsen ved Bag-
sværd Regattaen.
g Endelig var det det år hvor 5 mand i 18 
dage gik i hård træning med roning, maraton-
fusball og distancesvømning. Hensigten var 
at hente et DM til klubben i 4 åres inrigger. 
Der var 10 deltagende både. Det blev til en 
2. plads, vist nok den mest omtalte i klubben. 

		 Redaktionen

Her	ses	foto	af	Sølvfireren	50	år	efter	starten	i	
Sorø	i	1965.	Som	det	ses	på	det	af	Per	Larsen	

kreerede	billede	af	holdet,	har	han	fast	greb	
om	styrelinerne.	Hvis	træner	Hansen	havde	set	
rosvendenes	afstand	mellem	hænderne	ville	det	
blive	påtalt.	Husk	højest	en	god	håndsbredde.	

Per	havde	inviteret	holdet	til	“Løkken	Løkken”	for	
at	fejre	mærkedagen.	Heldigvis	er	hele	holdet	

stadig	intakt,	vi	har	erfaret	at	af	vinderholdet	fra	
Vestervig	er	der	kun	en	enkel	mand	tilbage.

Hvad skete der egentlig i klubben i 1965?

	Reserver allerede nu 
LøRDaG 7. NOVEMBER 
hvor GAR igen har Holte 
Vinlager til at lave en menu  
med ekstra gode vine, 
da det samtidig er vores 
års fødselsdag
Kom og deltag i en god afslutning på 
den udendørs rosæson.

80



12 AALBORG ROKLUB

Af  Simona Læsø og 
 Mads Gadeberg

Lørdag d. 5. september drog to mandskaber 
fra henholdsvis Aalborg Roklub og Aalborg 
Dame Roklub håbefulde afsted til Aarhus for 
at deltage i DM i coastal – og det blev ikke 
uden spænding.
Bjarne Pedersen lader, som alle ved, aldrig en 
mulighed, for at have sine roere til at deltage 

i et løb, gå fra sig. Selvfølgelig var han derfor 
også den første til at låne en coastal båd da 
mulighed for at komme til DM bød sig. 
Forud for deltagelse, havde roerne fra Aal-
borg lånt en båd i Aarhus de kunne afprøve, 
således at første gang i en coastalbåd, ikke 
blev til ved selve DM. Vendinger blev øvet, 
hvilket var nødvendigt, da det viste sig ikke 
at være så ligetil. Roret på en coastal er be-
tydeligt større end hvad vi kender fra vores 
outriggermateriel samt vore inriggere. Det er 
derfor meget nemt at komme til at overstyre 
da båden snildt vender 180 grader – en sådan 
vending er dog ikke er uden omkostninger 
for fart og mulighed for ordentlig roning.  Ud 
over styring blev kommandoerne gennem-
prøvet. På damebåden skulle Heidi Andersen, 

Bronzedamerne	fra	venstre	Heidi	Andersen.	
Christine	Skovsted,	Christina	Donstrup,	Simona	
Læsø	og	Ann-Marie	Sydow

Guldherrene	Fra	venstre	Troels	Danielsen,	Esben	
Ravn,	Morten	Yde,	Mikkel	Paetau	og	Mads	
Gadeberg

Danmarksmester 
i Coastal roning 2015
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der aldrig før har siddet styrmand, afprøve 
sine evner i den position. 
På dagen havde roerne en plan! Mændene 
skulle være Danmarksmestre og kvinderne 
skulle vinde over Ægir. Banen til løbet var 
en trekant med 3000 m omkreds som roerne 
skulle to gange omkring. Roerne måtte selv 
bestemme hvordan de ville starte, om de ville 
ligge stille eller komme roende hen til linjen 
når startskuddet gik.
Kvindernes løb gik i gang først – de havde 
tre modstandere – to både fra DSR, der begge 
skal til VM i Rio og de regerende Danmarks-
mestre fra Ægir. På dame båden sad Heidi 
Andersen styrmand, Christine Skovsted 
stroke, Christina Donstrup 2, Ann-Marie 
Sydow 3 og Simona Læsø spids. Strategien 
var at ligge på startlinjen og tage en start som 
vi kender den fra outriggerne – 3-7-10. Denne 
plan gik dog ikke! Megen vind gjorde, at vi 
ikke kom tæt nok på startlinjen og dermed 
i forvirringen startede ca. tre længder bag 
forreste båd – en start der ikke var optimal. 
Dette afholdt os dog ikke fra at kæmpe for at 
komme op. Efter de første 1000 m var der lagt 
fin afstand til den ene båd fra DSR, næste båd 
at hente var Ægir. Der blev kæmpet indtil det 
sidste og over flere gange blev der rykket ind 
på dem, men resultatet blev desværre at Ægir 
fik sølvet og ADR-damerne endte med en flot 
bronzemedalje.
Andet og sidste løb på dagen var herrenes. På 
båden sad Mads Gadeberg styrmand, Morten 
Yde tagåre, Mikkel Paetau 2, Esben Ravn 3 

og Troels Danielsen spids. Strategien var at 
krydse startlinjen lige efter startsignalet i fuld 
banetempo. Starten passede næsten perfekt og 
båden fik et forspring på 2-3 bådlængder. Dog 
var det ikke en dans på roser for mandskabet 
at holde føringen og der skulle arbejdes hårdt 
for at holde især DSR på afstand. I slutnin-
gen af første runde lagde DSR sig i en bane 
tættest på den næste bøje og for at herrerne 
fra Aalborg Roklub kunne få den afgørende 
inderbane i sidste runde, blev båden kaldt 
”det er vel” for at få DSR forbi. På denne 
måde kunne holdet lave en skarpere ven-
ding og få inderbanen til 2. sidste bøje. Dog 
lå DSR nu forrest og for at generobre første 
pladsen skulle der trykkes rigtig hårdt de 
næste 500 meter. Mads Gadeberg fik fortalt 
mandskabet, at hvis de kunne holde DSR på 
ydersiden og komme først til den næste bøje 
var chancen for Guld reel. Det lykkedes og 
Aalborg Roklub tog føringen igen – dog kun 
med en halv bådslængde. Ved sidste og af-
gørende bøje havde Aalborg Roklub fordelen 
ved inderbanen. Det vidste DSR og oversat-
sede på sidste vending og ramte derfor bøjen 
med styrbords årerne. Aalborg Roklub båden 
havde nu 3 bådslængder som fra start og AR 
havde nu selvtilliden og styrken til at tillægge 
yderligere distance til DSR. Sejren var solid 
og mandskabet var stolte.
De to mandskaber vendte dermed stolte – og 
trætte hjem til Aalborg med flotte resultater 
fra Danmarksmesterskaberne i Coastalro-
ning.

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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Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Sådan lød det samstemmende fra Aalborgs 
borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S) og 
Aalborg Universitets rektor, Per Michael 
Johansen, da de tidlig tirsdag morgen den 8. 
september mødte op i Aalborg Roklub for at 
ønske klubbens universitetsotter god tur til 
European University Rowing Championship, 
der foregår i Hannover, Tyskland i tiden 9. til 
12. september.

Lærer at arbejde sammen
- Det her er noget I har trænet og arbejdet 
rigtig meget på med resultater, der taler for 
sig selv. I har klaret Jer rigtig flot og har vun-
det rigtig meget og så kan man jo fundere 
over, hvorfor Aalborg Universitetscenter er 
så gode til det sammen med Aalborg Roklub. 
Sådan indledte borgmesteren sin tale til ro-

erne og fortsatte.- Det har noget at gøre med 
gruppearbejde. Når man går på universitet så 
lærer man at arbejde sammen og det er noget 
man skal i sådan en robåd.

Borgmester Thomas Kastrup Larsen (S), der 
har en fortid som roer i Kalundborg Roklub, 
sluttede sin tale med at ønske held og lykke 
på robanen med følgende bemærkning:
- God start dernede og tæv så de tyskere og 
alle de andre.

Fantastisk sport
- Det er rigtig super for et universitet at have 
nogle rohold, også over for andre univer-

Held og lykke i Hannover

Aalborg	Roklubs	formand,	Karsten	Holt,	forklarer	
borgmester	Thomas	Kastrup	Larsen	(S)	til	ven-
stre,	og	rektor	Per	Michael	Johansen	om	projekt	
888,	der	er	betegnelsen	for	universitetsroningen	
i	Aalborg	Roklub.	Den	store	pokal	har	Aalborg	
Universitets	herreotter	vundet	alle	tre	gange	der	
er	blevet	dystet	om	den.	

Aalborg	Roklubs	morgengæster,	borgmester	
Thomas	Kastrup	Larsen	(S),	rektor	ved	Aalborg	
Universitet	samt	nogle	af	Aalborg	Roklubs	med-
lemmer,	nød	det	smukke	syn	da	den	første	af	tre	
ottere	kom	ind	efter	en	god	morgentræning	på	en	
Limfjord	der	viste	sig	i	smukkeste	sensommervejr.	
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siteter, det er en god branding og falder godt 
ind i bybilledet på mange måder, sagde rek-
tor Per Michael Johansen blandt andet i sin 
tale til sine universitetsroere, synlig stolt og 
tilfreds med de mange sejre universitetsro-
erne har roet hjem til Nordjylland og fortsatte:
- Fra starten var det et skub til rosporten, men 
det er blevet til meget mere. Det er fantastisk 
med unge mennesker, der har en god styrke 
og et godt hoved, roning er en fantastisk 
sport, jeg får næsten lyst til selv at blive roer. 
God tur og held og lykke i Hannover.

Aalborg Regatta i nye klæder
Ideen til universitetsroningen opstod da Aal-
borg Kommune kom med en plan for en ny 
form på Aalborg Regattaen, der i 51 år var 
et arrangement mellem roklubberne på skift 
med deltagende både fra hele Nordjylland.

I 2013 fik regattaen en ny form, hvor starten 
havde reference til Oxford/Henley regattaen 
i England. To ottere fra henholdsvis Aalborg 
Universitet, trænet af Aalborg Roklub skulle 
matche mod et hold fra University College 
Nordjylland over en strækning på cirka 1100 
meter med mål ved Honnørkajen. De sidste 
to år har der også været romatch mellem to 
kvindeottere fra samme to universiteter med 
mange andre maritime indslag og oplevelser, 
arrangeret af Aalborg Event.

Guld, så er der velkomst 
på Rådhuset
Universitetsroerne fra Aalborg skal nu ud 
og kæmpe mod roere fra store nationer som 
Tyskland og England og både borgmester 
rektor håber sejrsrækken fortsætter:
- Guld og en pokal mere til samlingen, så 

er der velkomst på Rådhuset når I kommer 
hjem, udtalte Aalborgs borgmester.

Ottermandskabet der skal forsøge at erobre 
guld i Hannover er:

Christian	Hauge,	Dan	Dodensig	Kristensen,	
Nicolaj	Winther,	Mathias	Kristensen,	Nedim	
Cokljat,	 Anders	 Boutrup	 Pedersen,	 Jonas	
Svane,	 Jacob	 Andersen	 Molbech	 og	 cox.	
Jeppe	Jægerslund	under	ledelse	af	Cheftræn-
er	Bjarne	Pedersen	og	træner	Gorm	Henrik	
Fogh	Rasmussen.

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

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

Garanti for kvalitet

Træner	Gorm	Henrik	Fogh	Rasmussen	viser	
borgmester	Thomas	Kastrup	Larsen	en	af	de	
gamle	træottere.	
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Det er med stor spænding og mange forestil-
linger, vi møder op i Holbæk Roklub fredag 
den 7. august til opstarten på DFfR’s sommer-
langtur. Forud har været megen vurdering af 
bagagen: Hvor lidt kan man nøjes med? Kan 
mon både underlag, sovepose, rotøj og alm. 
tøj presses sammen og tages med i bådene?
De fleste møder op fredag aften, da turstart 
er lørdag formiddag. Spændende at møde de 
kommende romakkere, vi er 21 i alt fra 14 
forskellige klubber. Mange kender hinanden 
i forvejen og har været på tidligere ture. Og 
vi, 2 x Jette, er debutanter. Vi bliver alle hur-
tigt bænket på terrassen og snakken går, mens 
Lises dejlige suppe bliver serveret, alt sam-
men suppleret med denne herlige udsigt.
2 af de både vi skal ro i ligger klar i bådhallen. 
Men hov, hvad er det? Roret skal sættes fast 
på en anden måde end vi er vant til – i smug 
øver vi os et par gange, så kan det måske 
lykkes, også i uroligt vand.
Holbæk og vandet viser sig fra sin smukkeste 
side, da vi i 6 både forlader Holbæk med 
retning mod Munkholmbroen og Tempel-
krogen, hvor den første madpakke bliver 
spist. En skydeøvelse ud over vandet fra den 
vestlige kyst gør, at vi må ro et par ekstra km 
for at undgå diverse vildfarne kugler. 
Landholdet bestående af 3 roere bliver ladt 
tilbage med  indkøbssedler og transitbil.
Turen mod HammerRO ved Hammer Bakke 
(ja det har de også på Sjælland) er en smule 
blæsende, hvorfor det er godt med et par af-
stikkere ind i de små vige. Endelig fremme 
ved hytten, bliver vi modtaget af landsholdet 
med trillebør til oppakning og ikke mindst 
opslåede telte. 
De 3 får en stor stjerne fra alle. Bådene bliver 
nu slæbt på land gennem stinkende tangdynd, 

hvor Else K er så uheldig at måtte ofre en ”gå 
i land sko”. Hun graver dybt i dyndet, finder 
ingen sko, får i stedet oxyderede armringe.
Madlavning i vores ”familier” = 3 hold á 7, 
lejrbålstemning med sang, hyggeligt samvær, 
inddækning af teltkant for at undgå indtræn-
gende dræbersnegle, så er vi klar til en nat i 
telt. 
Det er en kold nat, ka’ du lige tro, nogle klap-
rer tænder, ser på stjerner og andre har held 
med at sove lidt. 
Dagen vågner og byder på sol og meget lidt 
vind. Turen nu med retning syd om Orø og 
op langs vestkysten og Tuse Næs med kig til 
Lammefjorden, videre ind i Nykøbing Bugt 
til Roklubben Nykøbing Sj, hvor vi kan bo i 
klubben. Roholdet er nyt hver dag med god 
mulighed for at lære hinanden at kende på 
kryds og tværs. Jette E. kommer på ekstra 
udfordring denne dag med omvendt skift i 
båden. Ikke let at flytte elegant baglæns fra 
plads 2 til 1. 
Jette S. har landdag og må nøjes med at nyde 
at køre transitbilen med god udsigt fra fø-
rersædet. Landskabet er smukt og varieret. 
Vi holder et par gode pauser, køber ind, lufter 
telte og glæder os til at høre om roturen.
Da alle er ankommet bliver de nu tørre telte 
pakket ned, og der bliver tid til at gå en tur i 
byen, bade og dase, inden maden skal tilbere-
des i familierne og nydes på terrassen, hvor-
fra der er udsigt over lystbådehavnen.
En gåtur i den stille aften er en kærkommen 
afslutning på nok en god dag.
Mere sol – mere blåt vand – flere km – flere 
is - sorte køer i strandkanten - en lille færge 
mellem Rørvig og Hundested….
Vi er nu på vej mod Hundested og stikker lige 
bådspidsen ud i Kattegat ved Korshage. Det 

danmark dejligst...
-  de nordsjællandske fjorde 2015

Tekst: Jette E og Jette S
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er fristende at hoppe i vandet, men ingen går 
på grund, så badet må vente til Hundested.
Vel roet, vel ankommet til den nyanlagte træ-
bro venter Hundested med tid til afslapning, 
badning i det klare vand,og senere aftensmad 
på badebroen. SÅ bliver det ikke bedre …..
Næste morgen begynder med skønsang, da 
Jørgen fra Assens fylder år. Han synes vist 
vi larmer lidt, da vi stormer ind i mandeom-
klædningsrummet. En god måde at få alle op 
på og i sving, men ØV – ikke kun larm fra os,  
også fra torden, der nærmer sig. 
Hvor er det fine vejr fra i går ???  Nu regner 
det også, jamen…. Det kan da ikke passe, for 
vi skal kunne komme ud i Kattegat og op til 
Liseleje. Heldigvis har Lise og Allan forbin-
delse til de højere magter og får jaget Thor 
og hans gedebukke væk fra himlen og tilbage 
til Valhal.
Efter regnen får vi nok en vidunderlig dag 
med ingen vind og smukt, smukt vejr. Måske 
fordi det er alt for stille, og vi bare skal ro, 
ender en af bådene på stengrund, så åren må 
hejses og båden slæbes/ vrikkes fri. Heldigvis 
kommer ingen til skade, og der sker ikke 
større materiel skade på ”Gefion”. Et hul i 
den ville ellers kunne have leveret et mægtigt 
springvand.    (Artiklen	fortsættes	i	næste	nr.)

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

 
Peter Plenge 5. september

Steen Villadsen 21. oktober

Ulrik Saxager 13. oktober
Claus Rasmussen 2. november

70 år:

50 år:

- vi si’r TILLYKKE

Steen 
Villadsen 
70 år
Team Torsdags agtværdige formand  når den 
21. oktober Støvets År. Steen, der gjorde sin 
entre i roklubben i 1991, har gennem årene 
været en af de toneangivende i Team Torsdag, 
hvilket vel også har betydet, at han i dag be-
klæder formandsstolen og med hård hånd for-
søger at fastholde en vis disciplin blandt den 
store flok aldrende, selvrådige livsnydere, der 
udgør flertallet af teamet.
I klublivet har vi megen glæde af Steen`s spe-
cielle ”Bladnegerhumor”. Steen er 
blandt andet ophavsmanden bag 
Team Torsdags originale logo, 
der ses på teamets rotrøjer: 
”- vi synker”.   Når formanden 
orienterer om fester og langture i 
Team Torsdag sker det altid på festlig 
vis med pompøse, opsætninger og sjove ind-
fald.                                                                                          
Ingen er i tvivl om, hvem der står bag ro-
bladets professionelle opsætning og lay out. 
Som medlem af redaktionen har Steen  været 
stærkt medvirkende til, at klubben i dag har 
et af landets flotteste og bedste klubblade.  
I forbindelse med udarbejdelsen af  AR`s 
smukke 125 års jubilæumsskrift var Steen 
medredaktør, også her trak vi på Steen`s 
faglige viden fra hans mangeårige virke som 
leder ved fremstillingen af Nordjyske Stifts-
tidende. Ikke mindst i samarbejdet med 
bogtrykkerne har Steens kompetencer været 
til gavn for alle parter.
Når der fra bestyrelsens side er brug for krea-
tive ideer til opsætning og fremstilling af in-
terne pjecer og foldere går man ikke forgæves 
til Steen. 
Som rokammerat har vi dagligt glæde af 
Steens gode humør, hjælpsomhed og inspira-
tion. Når han møder op til træning er det altid 
med en kvik bemærkning og gode ideer. Dog 
kan han irritere visse i teamet med sin evige 
bemærkning om, at vi på træningsdagene skal 
ro til 1. eller 2. kost, når han ved at flertallet i 



18 AALBORG ROKLUB

Team Torsdag går ind for klassikerne Norden 
eller Østre Havn. 
Få pensionister kan være så heldige som 
Steen, nemlig at udskifte erhvervsaktive op-
gaver med lystbetonede ønskejob som for-
mand for Team Torsdag og Lay Out redaktør 
for klubbladet. Udover at Steen er beskæf-
tiget med fornuftige opgaver, så giver det 
også et frirum for Karen Marie.
I forventning om, at du er langtidsholdbar, 
satser vi på der ligger en lang række tirsdag 
morgener og torsdag aftner forude, hvor vi 
såvel til søs som landværts får nye skønne 
oplevelser sammen i Team Torsdag. 
 Stort	rosportsligt	tillykke	
	 med	fødselsdagen.
 Team Torsdag
 

Peter Plenge 
70 år
2015 er Peters 1. sæson i 
klubben. Medlemskabet 
blev startet på en noget anderledes måde end 
for de fleste. Fra starten af projekt 888 var Pe-

ter i sin egenskab af direktør på universitetet 
engageret i projektet og bidrog på forskellig 
vis til, at det kom op at stå. Synligt for de 
fleste gennem sin tilstedeværelse ved match-
en mellem UCN holdene og AAU holdene, 
men også mindre synligt på andre måder. Pe-
ter valgte at gå på pension sidste år. Klubben 
og universitetsroerne sørgede for et passende 
indslag i Peters afskedsreception, hvor klub-
bens gave var 1 års gratis medlemskab. Der-
for er 2015 Peters 1. sæson i Aalborg Roklub.
Da sæsonen startede, skulle Peter selvfølgelig 
instrueres i den ædle rosport, og der skulle 
etableres muligheder for at komme ud at 
ro. Den indledende instruktion tog selveste 
cheftræneren på sin kappe. Et rohold skulle 
findes, og med Peter Laubek som mellem-
mand blev Peter introduceret til morgenron-
ing med ”Socialisterne”.

Det viste sig at blive et heldigt match. Vi 
rokammerater er glade for, at vi er blevet en 
mere, der synes, at det er sjovt at være med 
i vores små lege med ordene og finurlige 
vendinger på alskens problemstillinger. Efter 
Peters eget udsagn, er det også til glæde for 
ham.

Vi ser frem til mange sæsoner med fantastiske 
solopgange sammen med Peter.
	 Rokammeraterne	

Ulrik Saxager 
fylder rundt 
Ulrik blev medlem af Aal-
borg Roklub ved roskolen 
april 2011 efter utallige opfordringer fra 
Bjarne P. Allerede i 2012 var Ulrik at finde 
i klubbens bestyrelse i egenskab af Kom-
munikationschef. Her er der nok tale om det 
hurtigste avancement, der er set i nyere tid i 
roklubben – fra kanin til chef på 8 måneder 
! Og minsandten om Ulrik ikke gentog bed-
riften ved allerede året efter at avancere til 
næstformand, hvor han har siddet godt og 
grundigt lige siden. Der er jo nærmest tale om 

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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astronautisk avancementshastighed.
Placeringen i klubbens bestyrelse har bestemt 
sat sine tydelige spor. Ulrik har tilført klub-
ben og bestyrelsen nytænkning og spændende 
løsninger. Det er ikke overraskende, at Ulrik 
er blandt ide- og ankermændene i Projekt 
888. Og Ulrik finder altid en løsning. Om det 
handler om forplejning til bestyrelses-
møderne, transport til 888’erne, ny motor 
til speedbåden – så går man aldrig forgæves 
til Ulrik. Det hele krydres med godt humør 
og gode bemærkninger, og det er ikke over-
raskende, at Ulrik har et netværk, der kan 
fange selv den største fisk, hvilket han også 
dagligt beviser hos BMW i Jyllandsgade, 
hvor Ulrik dagligt huserer.
Det eneste sted Ulrik ikke har sat sine ben i 
nyere tid - er i en robåd. Det er nogle dage 
siden Ulrik sidst har været repræsenteret på 
kilometerstatistikken. Dét skal vi have lavet 
om på !!!
Vi kan kun glæde os til det fremtidige samar-
bejde og nye avancementer.
 På	Aalborg	Roklubs	vegne	ønskes		
	 Ulrik	et	stort	tillykke	med	de	50	år.	
 Karsten

MIndeOrd:

Michael 
Richter 
in memoriam 
Redaktionen blev ringet op onsdag den 
26. august af formanden, der kom med 
det smertelige budskab at klubbens fakto-
tum, Michael Richter var afgået ved døden 
-  her mindre end 2 måneder efter vi fejrede 
Michaels 70 års dag i klubben.

Meddelelsen føltes helt uvirkeligt.  Michael 
havde jo dagen før været i klubben for at vare-
tage nogle af de mange praktiske gøremål han 
varetog i forbindelse med jobbet som klub-
hovmester.

Michael, hvis medlemskab rækker tilbage 
til slutningen af 1950 erne, hørte så abso-
lut til klubbens elite af gamle rosvende. For  
Michael var Aalborg Roklub ikke kun et 
sted hvor man dyrkede rosport. I årenes løb 
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udviklede Michael en passion for sin gamle 
klub, der var velkendt . 
I AR viser historien, at der er tradition for, 
at der til enhver tid er medlemmer,  der føler 
en særlig ansvarlighed  for klubbens daglige 
drift og ledelse. Medlemmer, der sætter deres 
præg på det foretagende, der hedder Aalborg 
Roklub. Medlemmer, der i årevis indgår i den 
krumtap, der støtter bestyrelsen, får klubliv 
og klubdrift til at fungere og er ordførende i 
mange sammenhænge. Michael hører til den 
stamme af hædersmænd, som danner bag-
grund for den tradition og klubånd som ken-
detegner Aalborg Roklub. 
Michael startede som ungdomsroer i 1959 
og kort tid efter blev han optaget i kapafde-
lingen og kom i træning under Erik Hansen.  
Det var dengang der blev indmeldt en stor 
flok knægte fra Vejgård Østre Skole, der 
skulle vise sig, at få en flot karriere som kap-
roere. Michael roede blandt andet firer med 
John Kindberg, Jens ”Sigfred” Hansen, Erik 
”Long Food” Kjær og Henrik Wille, senere 
firer uden med Frank Francis Sørensen, Frede 
Hansen og Niels Erik Pedersen og dobbelt 
sculler med Henning Plesner.  I den periode 

kunne kapafdelingen mønstre 30 mand, be-
stående af ungdomsroere, begynder., junior 
– og seniorroere.
I 70 erne havde Michael en kort pause fra 
roningen, men blev så aktiv igen i 1980 og 
siden har Michael været synlig i klubben på 
en lang række områder.  Udover deltagelsen i  
kapafdelingen,  har Michael også i kraft af sin 
stilling som idrætslærer i folkeskolen, indført 
en lang række skoleelever i rosporten og dens 
muligheder.
I en årrække var Michael en særdeles  po-
pulær formand for Gamle Aalborg Roere. 
Han blev i perioden tituleret Mr. GAR, en 
anerkendelse for den måde han forvaltede 
formandsjobbet på.  Michael viste sig at 
være utrolig hårdfør, og være  i besiddelse af 
en utrolig evne til at overhøre det, der ikke 
passede ham.  Ingen kunne som Michael 
fremsætte skæve betragtninger og ironisere 
over aktuelle hændelser. Ved generalfor-
samlinger, fødselsdagsfrokoster og GAR ar-
rangementer  var det forventeligt  at Michael 
fremsatte sit syn på ”Dagens tekst” til stor 
forrundring og fornøjelse for forsamlingen.
I 2006, hvor Michael var formand for GAR, 

MIndeOrd:

VI er oppe på  
tangenterne ...

Bliv inspireret på 
www.novagraf.dk

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier salg
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hædrede han sin gamle rokammerat Carl 
Frederik Støckel ved at give klubbens nye 
kombinationsbåd  navnet Støckel.  Carl Fre-
derik var rollemodel for mange i klubben 
også for Michael. Carl Frederik forstod på en 
gang, at værne om gamle klubtraditioner og 
samtidig havde forståelse for forandringens 
og udviklingens nødvendighed. En hold-
ning Michael videreførte. Imponerende som 
han eksempelvis håndterede universitetsro-
erne når det  drejede sig om ordensregler i 
køkkenet.

I de seneste mange år har Michael dyrket mo-
tionsroning. Først sammen med ”Eftermid-
dagsroerne” helt tilbage i Kaj Munks rege-
ringstid og efter  teamet nåede pensionsal-
deren er det så blevet til ”Formiddagsroerne”.

Sideordnet med motionsroningen har Michael 
varetaget jobbet som ”Klubhovmester”.  
Et job med en omfattende jobbeskrivelse.  
Gennem de sidste mange år har vi oplevet 
Michael jævnligt komme slæbende med di-
verse indkøb til medlemmernes forplejning. 
Når det puslede i depotet eller i køkkenet   var 
det oftest Michael, der var i færd med at sikre 
varelageret var a jour med øl og vand , og at 
kaffebøtten var fyldt, der var kaffefiltre nok  
m.v. Intet blev overladt til tilfældighederne.

Alle erindrer perioden hvor Michael og Co, 
der var synlige overalt på reklamesøjlerne i 
byen, hvor de med fast greb i årene i robas-
sinet reklamerede for foreningsel. Ingen var 
i tvivl om hvorledes  Michael finansierede 
den frie kaffe i klubben. Det skete dels ved 
at medlemmerne tilmeldte sig foreningsel i 
AR`s navn samt ved salg af genbrugsdåser / 
flasker som tørstige medlemmer skænkede til 
foretagendet.

Med Michael Richters død har klubbens mis-
tet et af sine mest markante medlemmer og vi 
har mistet en rigtig god ven og rokammerat.
Vor medfølelse samler sig om familien og 
vore tanker går til Tove, der har lidt et stort 
og smerteligt tab.

	 Aalborg	Roklub	vil	værne	om
		 Michael	Richters	minde.
	 På	klubbens	vegne
 Formiddagsroerne og Team Torsdag

William Thorup 
in memoriam
Det var med vemod vi hørte om vor gamle 
rokammerat William Thorups død. William 
blev ungdomsroer midt i 50 erne. Her var 
var redaktør af juniorspalten sammen med 
Peer Hedegaard. I 60’erne  hørte han til den 
faste stok af langtursroere, der weekend efter 
weekend roede til Trøstens Bolig og til Gjøl. 
I begyndelsen af 60 erne var William i top 10 
blandt flest roede kilometer.  Det var dengang 
Jørgen Risgaard og Torben Broe var langturs-
chefer og  og der var et stående langturs- og 
Ryaaudvalg med gutter som Kaj Ibsen, Karl 
K. Thomsen (Korte Emil), Bo Vagnby, Poul 
”Nitte” Nielsen, Thorkild A. Kristensen, Mar-
tin ”Martæng” Olsen, Ole Christiansen m.fl.  
I Kaj ”Rap” Munks formandstid var William 
husforvalter. Vi gamle husker bl.a. William, 
der var blikkenslager, for at installere gas-
varmere i opholdsstuen på 1. sal, med skjult 
rørinstallation – meget avanceret. Det betød 
at bl.a.  vintermøderne på Vandrerhjemmet 
herefter blev flyttet til klubhuset. Et andet 
speciale William dyrkede var interessen for 
biograffilm. Det var ikke usædvanligt, hvis 
William på en hverdag klarede 2 aftenfores-
tillinger.
	 Æret	være	Williams	minde.
 Rokammeraterne

Mindeord om 
Claus Røgilds
Torsdag d. 23. juli 2015, 
døde Claus Røgilds - 56 år. Claus var medlem 
af Aalborg Roklub fra starten af 80’erne til 
starten af 90’erne. I denne periode var Claus 
meget aktiv i roklubben. Claus var motions-
rochef i 100 års jubilæumsåret 1986.
Claus var født optimist og bevarede sit gode 
humør, på trods af sin sygdom. Man var al-
drig i tvivl når Claus var til stede, han fyldte 
meget, med sit smil og gode humør, samt en 
stor lyst til at fortælle om sine oplevelser. 
Claus arbejdede som ingeniør hos Ramböll  i 
Aalborg.                                  Jens	Brandt
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g at bøgerne med robladets første årgange 
mangler. Vi formoder, at der er et medlem, 
der har lånt bøgerne, hvis plads er i besty-
relseslokalet. Vedkommende, der har lånt 
bøgerne bedes kontakte næstformand Ulrik 
Saxager.
   
g at fundet på loftet af den gamle gøs (båd-
vimpel) med N.P.Risgaards navn inspirerer 
redaktionen til at genopfriske historien om 
dengang den gæve, gavmilde Niels Peder i 
1953 forærede klubben en helt ny bådtype. En 
”Ener med styrmand”, der havde den fordel, 
at man ikke blev våd, selvom man kæntrede. 
Alle i klubben var spændte på gaven. Der 
blev således stillet en række spørgsmål til 
Niels Peder. Er den forarbejdet? – Ja. Er den 
af træ? – Ja o.s.v. På syttende spørgsmål fra 
Kringeling (daværende formand). Har den 
hjul? – Ja. Så må det være en trillebør? Ja – 
og det var det.

g at fra medlemsbladets USA- redaktion har 
vor udenrigskorrespondent Henrik Vejlstrup 
gjort os opmærksom på en spændende artikel 
i BBC News Magazine om den færøske roer 
Ove Joensen, der i AR`s jubilæumsår 1986 
roede fra Torshavn til København. Inter-
esserede kan benytte nedenstående link. http://
www.bbc.com/news/magazine-33176857.
 
g at der jævnligt kommer tidligere rokam-
merater på besøg i klubben. Senest Leif Nie-
man fra DM fireren i 1962. Det viser sig, at 
de gamle rosvende stadig er interesseret i at 
følge klublivet i AR. Derfor var det måske en 
ide, at opfordre dem til  et passivt medlem-
skab. Så får de robladet tilsendt med posten 
og mulighed for en rotur på fjorden – når de 
er på besøg.
 
g at i disse år hvor roning i otter er mere om-
fattende end nogensinde i klubhistorien, er 
der en sjov beretning i den af Lions udgivne 

bog ” Barn af Aalborg 2” hvor byens berømte 
europamester i boksning Børge Krogh 
fortæller om en gang familien Krogh havde 
fået motorstop oppe ved Ryå. De øvrige mo-
torbåde var sejlet hjem, så det var ikke muligt 
at råbe andre op for at få hjælp. Heldigvis for 
familien Krogh kom roklubbens otter forbi. 
De friske gutter i otteren fik en tovende  over. 
Derefter blev der trukket ekstra hårdt i årene 
hele vejen hjem fra Ryå til bådehavnen. Som 
et kuriosum kan fortælles at få dage efter 
blev roerne inviteret hjem til familien Krogh 
og blev beværtet med fru Kroghs berømte 
smørkage.
 
g at Team Torsdags grønne profil, stadig 
bliver mere og mere markant. Udover ind-
tagelse bjæske med diverse nordjyske urter, 
hjembringes nu fra Dæmningen – på Vagn 
Thidemanns initiativ - salturtsplanten Kvel-
ler , der viste sig at smage fortrinligt sammen 
med oste fra Vindblæs og Myrhøjs Potkâse.
 
g at Francis  p.t. er den eneste i klubben der 
har deltaget i alle tre Aalborg Regattaer, som 
styrmand for AAU, og har en aktie i både 
drenge- og pigepokalen.
 
g at forleden dukkede en sjov hidtil 
ukendt fortidsberetning op i saunaen. En mor 
til en af de unge kaproere mente at træneren 
stillede lidt for store krav til drengene. Lige 
før Holstebro Regattaen  spurgte hun derfor 
træneren om han overhovedet selv kunne 
ro og honorere de krav, der blev stillet til 
drengene.  Træneren svarede, at hvis mo-
deren, der boede i Nørresundby, ville cykle 
til Holstebro, så ville træneren love at stille 
op i senior single sculler ved regattaen. Hvad 
sker der når to stærke viljer mødes. Begge 
tog udfordringen op. Resultatet blev, at mo-
deren erhvervede sig nogle slemme blodva-
bler i måsen – men hun klarede cykelturen på 
mere end 130 km. Træneren stillede op som 
lovet i single sculler og vandt. Ved sejrscer-
emonien blev Hanne selvfølgelig inviteret op 
på sejrsskamlen sammen med Bjarne. De to 
personligheder, Hanne Mølgaard og Bjarne 
Pedersen har ikke udfordret hinanden siden. 
Det bør nævnes, at Bent Mølgaard var deltog 
i cykelturen som teknisk supporter uden at 
være part i udfordringen.
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Vingårdsgade 17  ·  9000 Aalborg  
Tlf. 9812 8699  ·  www.lassen-eriksen.dk

Få gode råd gratis

KIG IND og få gode råd  

og en snak om dit hår  

- så kan vi i fællesskab 

 finde en frisure dit  

hår kan “bære”  

- og som samtidig 

 passer til dit tempera- 

ment og dit an sigt!

Det kan være svært for  

dig at  vurdere hvilken  

frisure der passer til  

netop din hårtype og  

dit ansigt  - derfor  

stiller vi vores  

ekspertise GRATIS  

til rådighed for dig. 
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Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

Nørresundby
Sundsholmen 39 

DK-9400 Nørresundby 

Tlf. +45 9632 6000

Aarhus: 
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus 

Tlf. +45 8610 6655

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

Rødovre: 
Krondalvej 8

DK-2610 Rødovre

Tlf. +45 4457 9300  

El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikledelse
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests

El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikledelse, Entreprise og Alarmanlæg.

Standerstrygning 25. oktober


