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MADS GADEBERG

TROELS ØLHOLM
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9000 Aalborg
5355 2125
MadsGadeberg@
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Vesterbrogade 20, st.tv
9400 Nørresundby
2758 8274
TroelsOlholm@
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MEDLEMSBLAD:
PETER LAUBEK
Ansvarhavende:
Skydebanevej 30,
bolig 15, 1. sal
9000 Aalborg
9846 0208
peterlaubek@joda.dk
KARSTEN HOLT
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FRANK R. SØRENSEN
2924 9077
franksor@stofanet.dk
STEEN VILLADSEN
2071 5088
Barken 30 B
9260 Gistrup
kmsvilladsen
@hotmail.com

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

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

Næste roblad udkommer i november måned - Deadline 15. oktober
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Giro: 9 46 11 59

Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Klubbens 130 års fødselsdag blev fejret med
maner – traditionen tro. 50 raske roersvende
deltog i fødselsdagsfrokosten, hvor 21 jubilarer blev hyldet og Schøllepokalen overrakt
til Aage Vest Petersen for hans store indsats
som kasserer og finansminister. Ulriks kvindelige bagland (frue og datter) samt Christina forestod tilberedning og servering for de
hungrende roere. TAK til pigerne for indsatsen og TAK til medlemmerne for at festligholde klubben.
Allerede dagen før afholdtes et REUNIONarrangement for klubbens tidligere kaproere.
Bjarne Petersen, der var initiativtager til dette
mageløse event, havde lavet et stort researcharbejde og havde formået at samle ca. 40
tidligere kaproere. Gensynsglæden var stor
og mange timer blev lagt i klubben denne
dag – til et veltilrettelagt arrangement. TAK
til Bjarne for initiativet og indsatsen. Meget
forventeligt enedes man om at samle disse
herlige roere igen om 5 år.
Som en ekstra fødselsdagsgave til roklubben
lykkedes det for BPs raske svende at sikre
roklubben endnu et dansk mesterskab – denne
gang i coastalroning, der fandt sted i Kalundborg. 6000 m skulle tilbagelægges i vores nye
4+ coastalbåd. Til lykke til mandskabet og til
cheftræner Bjarne Pedersen.
Som det er alle bekendt fylder Aalborg Dame
Roklub 100 år i 2016. I denne anledning afholdtes en fornem reception primo september.
Også her kunne man finde mange AR-roere –
også i egenskab af ægtemænd, som AR jo har
været storleverandør af til ADR gennem alle
år. STORT til lykke til ADR med det flotte
jubilæum.

ikke fejres – der skal roes ! Så fat årerne og
sus en tur over bølgen blå.
Team888 har været et smut i Kina (!) hvor
man konkurrerede mod i alt 15 andre universiteter fra 14 nationer. Det blev en mageløs
oplevelse, som kan genopleves tirsdag, den
4. november i forbindelse med en JAZZ-aften
i klubben. I Jazz-pausen vil Team888 underholde med film, fotos og fortællinger om
turen. Sæt stort kryds i kalenderen.
Mange store aktiviteter venter lige rundt om
hjørnet. Løvfaldstur, DM på Holstebro Rostadion (fin udflugtsmulighed),den kuriøse
flæskestegstur og standerstrygning.
Standerstrygning finder sted søndag den 30.
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 samme dag som standerstrygningen - altså
søndag, den 30. oktober.
Vort bigband 4B når til stadighed nye højder.
HUSK at der gives koncert første tirsdag i
hver måned i opholdsstuen – med mindre andet meddeles.
Hold derfor ekstra godt øje med opslag i klubben, vores hjemmeside og mails fra klubben,
så du ikke går glip af spændende aktiviteter
og godt kammeratskab.
Året rundt har vi jo heldigvis en splendid
roklub med motionscenter, robassin og byens
bedste sauna.

Ro motion ER go’ motion..!
Vi ses i klubben !

Opfordring ! Vi er bagud… med antal roede
kilometre – målt i forhold til 2015. Færre
roere har roet længere i år – men vi er ca.
6000 km bagud i forhold til 2015. Det skal
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:
17.-25. Sensommertur på Rhinen
		23.-25. Løvfaldstur i Skive Roklub
oktober:
1.-2. Team Torsdag Silkeborgl
1. Jazzaften kl. 19.30
Flæskestegstur - se hjemmesiden
30. Standerstrygning
november:
19. GAR Efterårsfest kl. 19.00

Flere oplysninger på
			
opslagstavlen
					

og www.aalborgroklub.dk

Har du skiftet adresse,
mail eller telefonnummer:
Send besked til
kontingent@aalborgroklub.dk.
Har du spørgsmål eller problemer
om kontingent:
Skriv til kontingent@aalborgroklub.dk.
Er dine rettigheder opdateret?
Hvis ikke ret henvendelse til
Rochefen.
Skal du indbetale penge til klubben.
Brug konto 7450-1106327. Husk at
skrive i meddelelsesfeltet, hvad det
drejer sig om.
Kasserer Aage Vest Petersen
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MOTIONSTURNERING:
Aalborg Roklub - august:
Af Jens Brandt

Kilometer
Gæste-km

50.231
2.941

Km ialt
Gennemsnit
Antal roere

47.290
328,403
144

Allan Pedersen, har taget føringen i
Aalborg. Kun få kilometer efter har vi
uni-roerne
Når vi sammenligner med 2015,
er vi mere end 6000 km bagud. Til
gengæld var der 37 flere roere på vandet i 2015, hvilket gav et lavere gennemsnit på ca. 297km.
Så i Aalborg Roklub, har der været
færre roere på vandet i 2016, med et
noget højere gennemsnit.

Næste

jazzaften
i Aalborg Roklub

tirsdag 1. november
kl. 19.30
FORSIDE:
Simon Staal Nielsen, Christian Hauge
Andersen, Mads Gadeberg, Jesper
Quist og Troels Danielsen roede sig
til en overbevisende sejr ved Danish
Open i coastal.
Læs omtale på side 8

Reunion 130 blev en forrygende dag
i Aalborg Roklub
35 ”gamle” kaproere fra
1960’erne og opefter, havde sat
hinanden stævne i anledning af
roklubbens 130 års fødselsdag.
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Fredag den 26. august det herrens år 2016
blev en fantastisk dag for de 35 tidligere og
nuværende roere, der havde sat hinanden
stævne i den nu 130 år gamle Aalborg Roklub,
roernes andet hjem da de var aktive kaproere.
Højt solskin og en let brise tog imod festdeltagerne, men i løbet af dagen, som stemningen steg, viste Limfjorden tænder med høj sø
og en kraftig vind fra vest.

Leif Niemann, til venstre og Kurt Virring Sørensen
i glædeligt gensyn.

Stor gensynsglæde

Gensynsglæden var stor. Der blev krammet
og hilst på og bemærkninger som ”jamen
er det ikke..?” og ”hvor er det længe siden”
genlød i opholdsstuen på første sal, og der
gik da også en rum tid før formand Karsten
Holst kunne byde velkommen med sin tale
og et velsmagende glas Riesling, sponseret af
Thorkild A. Kristensen, også tidligere kaproer fra 60’erne, men desværre var forhindret
i at være med. Vi var nogle stykker der ikke

To ro- og klassekammerater fra Vejgård Østre
Skole mødes igen efter mere end 50 år.

Kombineret veteran-kap-otter i høj sø.

havde set hinanden i 3o år og i hvert fald to
af de gæve kaproere fra dengang, havde jeg
personligt ikke set i 52 år. Ikke underligt vi
havde en del at snakke om.

En brik i puslespillet

Det var en glad og ydmyg formand Karsten
Holst, der kunne byde velkommen og fortælle
at der ikke er meget der er ændret i klubben
fysisk de sidste 50 år, den ligner sig selv og er
igen med i front på de danske og udenlandske
kaproningsbaner.
- I er en brik i puslespillet til det klubben er i
dag, klubbens DNA, sagde formanden blandt

Der lyttes koncentreret til talerne.

andet i sin tale, hvor han også sendte en tak
til cheftræner Bjarne Petersen for hans store
arbejde med at samle så mange prominente
gæster i Aalborg Roklub til dette arrangement.
Efter formandens velkomst var det cheftrænerens tur til at byde velkommen, blandt andet med en opgave til gæsterne. De skulle senere på dagen forestå dåben af en ny båd, en
kombineret toer uden og dobb. Sculler.
Peter Laubek, udnævnt af cheftræneren som
stammens ældste, gav et kort og spændende
tidsbillede af Aalborg Roklubs kaproningshistorie fra starten og op til de år, hvor Erik
Hansen og Frank Pedersens knægte begyndte
at ro de danske kaproningsbaner tynde og
hive sølvpokaler hjem til Aalborg, alt krydret
med sjove anekdoter.
Dette og en rundvisning i klubhuset var en
god opvarmning til en tur i kaproningsbådene
på Limfjorden, der viste sig fra den skrappe
side med blæst og høje dønninger. Det blev
en kæmpe oplevelse for alle, hvor der ikke
manglede noget, heller ikke kaskader af vand
da båden blev løftet op over hovedet i stræk.
Gutterne var tilbage i de go’e gamle dage.
På Limfjorden var blandt andet DM letvægtsfireren fra 1962 med Jacob Christensen, Leif
Niemann, Bent Cræmer Jørgensen og Kurt
Sørensen, dog uden cox Henrik Hansen, der
blev erstattet af John Kindberg, holdets styrmand som drengeroer. Mere end 50 år siden
de sidst sad i samme båd
Også DM letvægtsfireren fra 1968 var
repræsenteret ved Per Nygaard, Bernhard
Andersen og cox Hans Jensen.

Båddåb

Efter omklædning til tørt tøj var tiden inde til
En glad og tilfreds cheftræner.

6 AALBORG ROKLUB

Jacob Christensen døber den nye toer uden/dobb. Sculler ”Kap 16”.

båddåb, der bød på flere korte taler fra deltagerne. Det blev Jacob Christensen, fra DM
letvægtsfireren 1962, der fik æren af at hælde
champagnen over båden og døbe den ”Kap
16”.
Efter båddåben var der skyl-efter møde på
Kystens Perle inden alle samledes til dagens
sidste punkt, festmiddagen på 1. salen i klubhuset.
Her kom der rigtig gang i snakketøjet og
fortællinger fra dengang, der var kaproere til,
historier, der bestemt ikke var blevet ringere
med tiden. Fem billedkollager med cirka 75
fotos fra dengang, var en god dokumentation
og fik mange gode og sjove oplevelser frem
på nethinden
Cheftræner Bjarne Petersen var også med i
aftenens underholdning, hvor han fortalte om
universitetsroningen i Aalborg i dag og alle
de flotte resultater hans drenge har opnået de
sidste fire år som kaproere. Blandt andet tre
VM rekorder i ergometerroning og en tur til
Kina i år for en 8+. Se artiklen på side 10.

glemmelige oplevelser som roer.
Som farvelsalut havde alle det samme ønske

– Vi ses igen!

Klubbens nye coastalbåd, den første af slagsen,
viste, den er perfekt til Limfjorden.

Vi ses igen

En fantastisk fredag der vil gå over i historien og bevise at – for de gamle som faldt, er
der ny overalt. Vi skal nyde nuet og dagene
der kommer, de skiftende generationer sikrer
vores klub vil bestå i fremtiden med uforGamle fotos vækker minder.
AALBORG ROKLUB
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Skumsprøjt og
sejrsrus ved Danish Open i Coastal
Tekst: Simon Staal Nielsen
Foto: Christian Hauge Andersen

Lørdag d. 3. september sendte AR båden
”Yankee” med besætning til Danish Open i
coastal. Kalundborg lagde vand til arrangementet, og havde forberedt sig med en 6 km
bane ved kysten samt en reservebane i fjorden
på 3 km, således arrangementet kunne fuldføres selv ved kraftig sø. Vejret vist sig fra sin
bedste (værste?) side, og arrangementet måtte
flyttes ind i fjorden, der trods mere roligt vand
bød på rigelige bølger og vind, præcis de
forhold som et ægte coastal-ræs bør afholdes
under. Holdet fra AR kæmpede mod et hold
fra DSR, hvor to af roerne på båden havde
været med til at give et tæt og spændende løb
i 2015. Der deltog ligeledes en båd med dameroere.
Da den flyvende start gik kom AR skarpt over

startlinjen, og de lagde sig i front fra start.
AR førte hele løbet igennem, og øgede forspringet hele vejen. Præstationen var så overbevisende, at træner Bjarne Pedersen (der
ifølge rygterne i omklædningsrummet har
lagt navn til båden ”Yankee”) kraftigt blev
opfordret til at sende besætningen til VM i
Monaco til oktober. Rytmen og kommandoerne var da også på plads i den fornuftigt
sammenroede båd, og de kom ind på en klar
1. plads. Sæsonens første danske mesterskab
kom i hus!
Trods succesen er der aldrig et løb uden nye
øgenavne. Troels Danielsen kom til mesterskabet for at forsvare sejren fra 2015, og han
udtaler på forhånd, at han ”nok skulle slæbe
røven af den resterende besætning over målstregen til en sejr!”. Det viser sig dog efterfølgende, at han nærmere slæbte sin egen røv til
det nye tilnavn ”Troels-halvtag”!

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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Nyt fra

efteråret 2016

Af Aage Nielsen

Sommeren går på hæld, og det er tid til at forberede efterårets store arrangement i GAR.
Sommeren har dog ikke været fuldstændig
stille i GAR, i forsommeren forsøgte vi at
genoplive en aften med ølsmagning, den gik
desværre, ligesom forrige års romsmagning,
ikke, der var alt for få, som tilmeldte sig, hvad
der er gået galt, har vi ikke et klart billede af.
I forbindelse med årets fødselsdagsfrokost i
AR blev GAR bedt om at navngive en ny inrigger samt forestå dåben. Efter nogen snak
dukkede der et oplagt navn op, så båden kom
til at hedde Richter efter den savnede rokammerat Michael Richter, tidligere markant
formand i GAR. Peter Laubek begrundede

navnet og døbte båden.
Den form og det indhold som
vi over de sidste par år har udviklet for efterårets Candle
Light Dinner har vi ikke lyst
til at ændre på lige nu. Så
glæd jer til når Jakob fra
Holte Vinlager fremtryller en fantastisk
middag og serverer afstemte vine hertil, og
glæd jer til vores Big Band endnu engang
performer, selv om de har mistet et rutineret
medlem og en god ven siden sidst.
Festen bliver lørdag den 19. november, hold
øje med jeres mailboks for nærmere detaljer.
Til jer som ikke er medlem af GAR, skynd
jer at blive det og få muligheden for en god
oplevelse i gode venners lag.

Til G A Rs medlemmer.

Indbydelse til den traditionsrige

GAR Efterårsfest
Aalborg Roklubs festlokale på første sal
lørdag den 19. november 2016 kl. 19.00

Tilmelding: På opslag i Aalborg Roklub eller telefon nr. 23 37 50
25 eller mail jyaanielsen@gmail.comTilmeldingen er bindende og
princippet først til mølle først malet er gældende.
Seneste tilmelding lørdag den 12. november 2016.
Vi har valgt at gøre ligesom sidste års hvor Jakob fra Holte Vinlager
kreerede en virkelig god middag, som blev ledsaget af gode vine, der var
afstemt med maden. Nu kender både Jakob og vi konceptet, og vi er trygge
ved at gentage det. Så glæd jer til en god aften i gode venners selskab.

Endelig indbydelse bliver udsendt senere.

GAR-Bestyrelsen
AALBORG ROKLUB
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Universitetsroning Aalborg i
Kina

Tekst og Foto: Christina Donstrup

For nylig har drengene fra Universitetsroning
Aalborg været i Kina, hvor de skulle dyste
mod andre universiteter verden over i den
velkendte bådtype 8+. Blandt de andre deltagende lande var bl.a. England, USA, New
Zealand, Australien, Japan og Kina repræsenteret. Der var i alt 16 forskellige universiteter
som deltog. Oprindeligt var det DSR (Danske Studenters Roklub) som havde modtaget
invitationen om at deltage i dette års regatta
i Xinjin i Kina, men da de ikke havde mulighed for at deltage, spurgte DSR om Aalborgdrengene havde lyst til at deltage i stedet
for – og det ville de meget gerne! Især fordi
hele gildet blev finansieret af Chineese Rowing Association, og hvem kan sige nej til en
gratis tur til Kina?
Helen Carter, tidl. ansat ved Aalborg universitet (AAU) stod for planlægning af rejsen
via langsommelige mail-korrespondencer
med en repræsentant fra det kinesiske roforbund. Derudover har forberedeleserne op til

afrejsedagen bl.a. drejet sig om at indsamle
gaver, som enten havde AAU’s logo eller
”som var noget dansk”. Kineserne går meget
op i at udveksle gaver, og derfor var vi blevet informeret af DSR om, at det var meget
vigtigt at have nok gaver med – men hvornår
er ”nok” nok? Der blev ikke taget nogle
chancer, og derfor gik jagten ind på den helt
store gaveindsamling.
Mandag d. 25/7 var dagen, hvor vi skulle afsted. Visum var nået frem i sidste øjeblik, og
nu var det bare afsted! Hvad pakker man til
en tur til Kina? Det vigtigste er bare at have
sit pas med, så måtte vi finde ud af resten hen
af vejen. Men hvad hjælper det, når man taber
sit pas i bussen den samme dag, som man skal
afsted, som én af drengene gjorde? Heldigt
nok blev det fundet af en fremmed og hentet i
en hulens fart, inden flyet gik.
Efter to mellemlandinger og nogle lange flyveture, var vi fremme i Kina ca. et døgn efter.
Lige siden vi landede i lufthavnen, har der
været guider fra det kinesiske roforbund, som
har stået til rådighed for os. Vi blev kørt til
vores hotel i Xinjin, som ligger ca. en times
kørsel fra lufthavnen i Chengdu. Hotellet var
et 5-stjernet hotel, som lå 10 minutters kørsel fra rostadion, så det var marmor overalt
og flotte, store tomandsværelser. Om aftenen
fik vi hilst på vores personlige guide, som for
vores skyld blev kaldt Bruce. Bruce var selv
studerende og boede to døgns fly og togrejse fra området. Onsdag (27/7) skulle alle de
Vores formand Karsten Holt med trofæet

Interview med Dan

deltagende universitetshold ud og være kulturelle på en arrangeret tur til en park, hvor de
opdrætter pandaer. Der holdt 8 store busser
på stribe ude foran hotellet, som skulle køre
de 16 universitetshold rundt til de forskellige seværdigheder – med politieskort hele
vejen. Torsdag (28/7) blev der udleveret både
og årer, som var helt nye. Efter et par timers
arbejde med at samle alting, skulle bådene afprøves. Båden var ok, men årerne var en udfordring, så her kom ingeniørerne på arbejde
med kreative løsninger. Fredag (29/7) var det
store dag, hvor regattaen skulle finde sted. Da
vi ankom til rostadion var der rød løber overalt og fotografer og journalister i massevis. Vi
havde fået til opgave af Bjarne Pedersen, at
vi skulle arbejde på at få vores egen invitation
til næste års regatta, så vi ikke skulle ”komme
med på et afbud”, altså DSR’s afbud. Så vi
deltog i alle interviews, vi kunne komme i
nærheden af, uanset om de kom fra aviser,
lokal-tv eller andet. Og med en befolkning på
16 mio. i lokal-område, så er det ret stort at
være på lokal-tv.
Løbene var inddelt i fire heats med fire både
i hvert heat. Banen var 800 m. lang og skulle
roes to gange og langs banen stod flere tusind
tilskuere. Tiden fra første og andet løb blev
derefter slået sammen og udgjorde resultatet.
Første løb blev roet i tiden 2:32.92. Med Sidneys tid på 2:25.78 var vi godt klar over, at
der skulle et mirakel til at slå disse, så målet
blev i stedet at komme i top tre. Andet løb
endte med en tid på 2:33.85, dvs. ca. et sekund
langsommere end første tid. Samlet gav det
os en tid på 5:05.77, som desværre var små
fire sekunder for langsomt til at komme i top

tre, så vi måtte nøjes med en 4. plads. Det er
heller ikke helt skidt, når der er 16 deltagende
både. Vi slog både drengene fra England og
New Zealand, som vi ellers så som nogle
stærke konkurrenter, men Sidney løb med en
overbevisende 1. plads i tiden 4:54.36.
Dagens arrangement blev fejret med en stor
fest om aftenen, hvor dresscoden var jakkesæt for herrenes vedkommende, hvilket
var ulidelig varmt, da festen blev afholdt i et
åbent telt. Til selve festen var der bl.a. flotte
sceneshows hele aftenen og gaveudveksling,
hvor vi fik en flot dragebåd af kineserne lavet
i flettet snor (kan ses i AR’s hall).
Lørdag (30/7) var der dragebådsræs mellem
roerne. Vi kom i den samme dragebåd som
drengene fra Sidney og Otago (NZ), det var
noget anderledes end at ro i en robåd, men
ganske underholdende. Søndag (31/7) gik
med lidt shopping, afslapning og frivillig
tricot-og t-shirt bytning med de andre hold og
mandag (1/8) fløj vi hjem til (nu) lille Aalborg.
En helt igennem fantastisk tur, hvor vi blev
behandlet som konger hele ugen. En tur fyldt
med så mange gode oplevelser og indtryk,
som kun kan efterlade en smil på læberne, når
man tænker tilbage på turen.

AALBORG ROKLUB
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Aalborg Roklub 130 år

Tekst: Peter Laubek
Foto: Christina Donstrup og Peter Laubek

Der var fin tilslutning til morgenkaffe med
efterfølgende roning lørdag den 27. august,
hvor vi fejrede klubbens 130 års fødselsdag.
Rigtig mange af de gamle kaproere, der havde
deltaget i Reunion om fredagen, havde overnattet og var klar til ny tur på fjorden efter
morgenbordet. Festlighederne blev styret af
næstformand Ulrik Saxager, da formanden
var forhindret i fremmøde. I løbet af formiddagen var der rig lejlighed til en snak i båd-

hallen om de nye både, der er dukket op de
senere år og ikke mindst fælles oplevelser på
vandet. Lige over middag bød Ulrik Saxager
velkommen til de mange fremmødte på bådpladsen, hvorefter man gik over til den første
af dagens hovedbegivenheder, nemlig dåb af
to lidt specielle både. Det blev tilfældigvis
to tidligere knægte fra Østbyen, der klarede
den sag. Den første båd, der skulle døbes var
en 2 åres inrigger i glasfiber. Dåbshandlingen blev foretaget af Peter Laubek, der bl.a.
sagde: Vi er i den usædvanlige situation, at
denne båd siden ankomsten er blevet kaldt
Snehvide. Synet af denne hvide fremtoning
skabte fantasifostre hos ellers fornuftige rosvende. Sammenligning med barndommens
kongedatter Snehvide, den smukkeste i verden, med hud så hvid som sne, og læber så
røde som blod og hår så sort som ibenholt
var nok lige i overkanten. De fantasifulde rosvende gik endda så vidt, at de hæftede SneDe to gentlemen, Carl Emil Heidemann og Børge
Christoffersen nyder festlighederne ved 130 års
jubilæet.
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hvides navn på stævnen. I dag bliver vi så
nødt til, at bringe disse fantasier til ophør – og
se i øjnene, at det er en glasfiberbåd – ganske vist en smuk en af slagsen. Den skaber
klubhistorie. I 1889 fik AR sin første 2 åres
inrigger, der blev døbt FIX. Alle klubbens 2
åres inriggere op til i dag, altså gennem 127 år
har været fremstillet af træ. Nu står vi så her
og skal indlemme et såkaldt YOUGHURTBÆGER i klubbens inriggerflåde. Fremtiden
må så vise om den kan begå sig i konkurrence
med ROAR, EHLERS, AJS, SKRALD, RB
og KANOLLE. Det er så blevet min opgave
at forestå dåben af dette rofartøj. Jeg har det
lidt som Frank Pedersen, da han i sin tid fik
som opgave at navngive klubbens første kajak. Traditionen byder, at vi i Aalborg Roklub
benytter en sådan højtidelighed til at hædre
medlemmer, der på en eller anden måde har
betydet noget særligt for klubben. Ved denne
dåbshandling hædrer vi et medlem, som i
mere end 50 år og lige til det sidste ydede,
på sin specielle facon, en storslået indsats for
sin klub. Vi er rigtig mange, der med hans
bortgang mistede et væsentlig vidne til vores
roerliv. Han var med i de legendariske kap-

roningsår under Erik Hansen og Frank Pedersen. Han introducerede mangen skoleelev
for rosporten. Han medvirkede til, med sin
særlige og spøjse facon, at klubbens generalforsamlinger aldrig blev kedelige. Ligeledes
kunne hans indlæg i robladet skabe debat.
Tænk blot på polemikken omkring malteserkorset i vort klubblad. Han var et medlem,
der på en gang forstod at værne om de gamle
klubtraditioner og samtidig havde forståelse
for udviklingens nødvendighed. Derfor tror
vi, at netop han – ville kunne acceptere og
anerkende erhvervelsen af en ny bådtype, der
ikke hvert år kræver nedslibning og påføring
af Hempels skibslak nr. 10. I en årrække fungerede han som formand for Gamle Aalborg
Roere. Det var i den periode og i GAR regi,
han med sin retorik, skæve betragtninger og

Seniorroerne har for en stund skiftet festtøjet ud
med rodragten,for at fejre fødselsdagen med en
tur på fjorden.
AALBORG ROKLUB
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ironisering over aktuelle hændelser blev tituleret Mister GAR. Vi oplevede også vores
hædersmand sammen med rokammerater
fra Formiddagsroerne var at se på byens reklamesøjler i klubdragt og med et fast greb
om årene, reklamerende for foreningsel. Et
initiativ, der blandt andet er medvirkende
til, at vi i dag har fri kaffe i klubben. Lige til
sidste dag, nemlig 26. august 2015, var dette
faktotum i klubben for at varetage de daglige
gøremål som hushovmester med ansvar for
indkøb o.l. og sikrer, at varelageret var a jour
og dermed sørgede for, at den sociale del af
klublivet fik de bedste betingelser. Sidst på
dagen den 26. ringede formanden til redaktionen og meddelte det smertelige budskab.
Klubbens afholdte husforvalter var død. Det
er derfor en stor ære for GAR, for klubben
og mig, at kunne hædre denne hædersmand
og Aalborgroer i dette ords bedste betydning. Med ønsket om, at denne båd må give
rigtig mange rosvende skønne oplevelser på
vor dejlige Limfjord og tonen i båden vil
være i Michael Richters ånd døber jeg båden
”RICHTER”.
Båd nummer 2 en såkaldt coastalbåd blev
døbt af Niels Erik (Niller) Pedersen, der gav
coastalbåden følgende ord med på vejen: Det
er mig til stor glæde og fornøjelse, at bestyrelsen har betroet mig den ærefulde hverv, at
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navngive en ny båd i Aalborg Roklub. Oven i
købet en bådtype som jeg selv aldrig har roet
i, og som slet ikke fandtes dengang jeg færdedes på fjorden. Jeg har dog fået en vis indsigt i bådtypen gennem et par af mine gamle
kammerater John Terp og Bjarne Pedersen.
For 3 – 4 år siden husker jeg Bjarne fortalte
om bådtypen. Han var ikke i tvivl om, at
denne bådtype var ideel til Limfjordens urolige vand. De, der ikke kunne forstå dette, var
ikke velforvarede. Så nu er den her - coastalbåden! Selv jeg, der jo bare er en knægt fra
Østbyen - og derfor altid er blevet mobbet
af Vagn Thidemann – kan se denne båds kvaliteter. Desværre kommer jeg sjældent i roklubben, idet jeg flyttede til København i 1968,
men jeg har fastholdt mit aktive medlemskab
i Aalborg Roklub. Det er nu blevet til 54 år.
Det var noget andet i ”Gamle dage”, Dengang
blev al vor tid tilbragt i klubben eller på vandet, når vi ikke var i skole eller på lærepladsen. Husker en aften jeg netop nåede hjem til
kl. 18.00, hvor min far gjorde mig opmærksom på, at der altid var varm mad kl. 18.00.
Hvis jeg ikke var hjemme inden da – så var
der ingen mad. Min far spurgte ”tilsyneladende” interesseret, om ikke jeg ville have
min seng flyttet ned i roklubben! Hvortil jeg
begejstret sagde, at det ville jeg da meget
gerne. Det skulle jeg aldrig have sagt – men
jeg fik da lov at fortsætte medlemskabet.

Efter 54 års medlemskab rykker man op på
”Dødslisten” som medlemsnummerfortegnelsen altid har heddet. Jeg er nu i top 10.
Muligvis er det derfor, bestyrelsen har givet
mig æren, at døbe denne båd – inden det bliver for sent ! Med disse ord døber jeg denne
båd ”YANKEE”.
Vor naboklub Aalborg Søspejdertrop fejrede
samme dag 90 års jubilæum. Efter dåbshandlingen kommanderede næstformand Ulrik forsamlingen op på altanen. Når Dannebrog gled til tops på Søspejderstationens
nye flotte signalmast, ville Ulrik give signal
og herefter lød det fra det store roerkor på
altanen:” Søspejderne længe leve – Hurra,
Hurra, Hurra – velroet.
Herefter skulle der tages et fællesbillede af
rosvendene foran klubhuset. Med risiko for
liv og lemmer besteg Christina D. en af sejlbådene og knipsede løs. Så meldte sulten
sig, mere end 50 mand begav sig op på
1. sal, familien Saxager ved Charlotte og
Emma, assisteret af Christina var klar med
marinerede sild og senere brændende varm
Skipper Labskovs med hele svineriet. Disse
herreretter blev skyllet ned med øl og Rød
Aalborg . Festlighederne blev indledt med
afsyngningen af Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Efter spisningen, hvor stemningen var i top , uddelte næstformand Ulrik
Saxager ”Kors, bånd og stjerner” til de gamle
rosvende, som havde gjort sig fortjent til det.
Andet sted i bladet er der en samlet oversigt
over jubilarerne. Her skal omtales , at forhenværende roklubejer John Terp kan prale af
55 års medlemskab i AR, endvidere modtog
Martin ”Martæng” Olsen, Bernhard Andersen
og Oluf ”Daffy”Andersen 50 års medalje m/
sløjfe for et halvt århundredes medlemskab
af Aalborg Roklub. Klubbens topscorer med
hensyn til trofasthed og ancienitet er stadig
købmand Erik Hofman, der i 1998 blev fejret for 70 års medlemskab. Traditionen tro
indsamlede ældste jubilar en kontant gave
til klubben. Blandt tilstedeværende jubilarer
indsamlede John Terp den nette sum af 4150
kr.
Årets største hædersbevisning ”Schøllepokalen” blev i år givet til klubbens afholdte

kasserer Aage Vest Petersen. Aage er altid
god for en kvik bemærkning og det sker altid
med glimt i øjet. Hørt i omklædningsrummet, hvor Aage var genstand for den vanlige
mobning. Aages bemærkning ”Hvad skal
man med fjender, med sådanne venner” . Ingen er i tvivl om Aages kompetente indsats
gennem årene på en af bestyrelsens tungeste
poster. Desværre var Aage forhindret i at
være til stede, så overrækkelsen vil finde sted
på et senere tidspunkt.
Inden kaffen sang vi klubsangen ”Vi har en
splendid roklub” . En mere løssluppen stemning bredte sig og gutterne fra ”Smækkerfireren” og ”Landsholdsotteren” brød ud i
sang. Det var den gamle Cæsar sang ”I Holmensgade i røvens kælder” og så blev der ellers terumsarullet og terumsarejet . Herefter
mindedes de dengang ”Røde Martin” fra
letvægtsfireren gik tværs gennem Storkespringvandet efter regatta på Bagsværd.
Team Torsdag ved Svend Langer reagerede
promte og uddelte små laminerede tingester
med Team Torsdags slagsang ”Vi skal ud
at ro”. Her var det så Team Torsdags eneste
royale medlem Bent Mølgaard (født på Royal
i Nørresundby) afsang slagsangen på russisk
– ikke et øje var tørt efter den oplevelse. Synd
fru Hanne M. ikke oplevede det.
På et tidspunkt rejste forsamlingen sig op –
og den charmerende trio Christina Donstrup,
Charlotte og Emma Saxager blev behørigt
hyldet for deres store indsats med klargøring,
servering og betjening af de halvt hundrede
gamle hanelefanter. Sjældent har så køn og
kompetent en trio regeret i klubbens køkken.
Stor tak de rokammerater, der klarede alle de
praktiske opgaver, der er forbundet med 130
års jubilæet. En særlig tak til familien Saxager, der havde rykket familielivet ned i klubben i jubilæumsdøgnet.

Bent Mølgaard afsynger Team Torsdags slagsang
på russisk.
AALBORG ROKLUB
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En usædvanlig
rotur
er
Jubilar
2016
Medalje med ” Egeløv og Sløjfe” til
følgende medlemmer:
55 år:
John T. Terp
50 år:
Oluf Andersen - Bernhard Andersen
Martin Martæng Olsen
45 år:
John Nørgaard
40 år:
Michael Due Nielsen
35 år:
Helge Foss-Pedersen
30 år:
Anders Emil Dancker Peter Christoffersen
Bent Mølgaard Andersen - Flemming
Geert
25 år:
Svend Langer - Steen Villadsen
Årsnåle til flg. medlemmer:
20 år:
Steen Christiansen
15 år:
Erling Steffensen
10 år:
Vagn Thidemann - Anders Qvistorff
Henrik Steen Pedersen - Carsten Nielsen
Claus Aasøe Rasmussen
Søren Borgstrøm-Hansen
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Af Torkild Carlsen

Onsdag den 3. august lidt efter kl. 5 om eftermiddagen var vi fire mand og en sæk roet ud
fra klubben i retning mod øst. I båden befandt
sig styrmand Christoffer Vinter, 4.er Allan
Pedersen, 3.er undertegnede, 2.er sækken og
1.er Jens Saxtorff.
Kort efter vi havde passeret Jernbanebroen
hørte vi udrykningssignaler og ambulance
kørte langs havnen hen mod Jernbanebroen
og alle Pokemonjægerne. Da ambulancen
nåede broen sprang en redder ud og råbte til
os, at en mand kort forinden var sprunget i
vandet fra Jernbanebroen ved Nørresundbysiden. Vi blev bedt om at ro over for at
finde manden. Vi roede over fjorden på østsiden af broen og da vi nåede Nørresundby
begyndte vi på vestsiden af broen, umiddelbart efter fandt vi manden liggende på ryggen
i vandet med mund og næse over vandet.
Manden var en yngre kraftig mand og vi
talte om, at ham kunne vi i hvert fald ikke få
op i båden, men nu smilte heldet til os, idet
en speedbåd fra Beredsskabscentret hastigt
nærmede sig. Der var to mand i redningsbåden og de forsøgte at hive flyderen op,
hvilket ikke lykkedes. Herpå hoppede den
ene redder i vandet og redderne fik i fællesskab bakset manden op i redningsbåden.
Manden var ved bevidsthed, men han hjalp
ikke selv til.
Redderne sagde tak for hjælpen og vi fortsatte vores rotur mod kranerne ved Rørdal.

World Rowing Masters Regatta på Bagsværd
8.-11. september 2016
Tekst: Niels Erik Hofman - 7’er på otteren
Foto: Jens Brandt

For to år siden, da veteranroerne fra AR
deltog i Nordic Rowing Masters Regatta
på Bagsværd Sø, fik vi en brochure, der reklamerede for, at der i 2016 ville blive afholdt WRMR i Danmark på Bagsværd Sø for
første gang i nyere tid. Vi besluttede sidste
år, at såfremt vejret på Limfjorden artede sig
i 2016, ville vi deltage. Og vi ville ikke bare
være med, vi ville også være i god form.
Vi er nu hjemme igen efter tre fantastiske
dage på Bagsværd. Arrangementet var
kæmpe stort: Ca. 3.400 deltagere(ved OL i
Rio deltog 1.500 roere) fra 40 nationer. Der
var et løb hver tredje minut fra kl. 8.oo til kl.
17.30 i 3½ dag.
Der roes i aldersklasser fra 28 år og op ad,
inddelt med ca. 5 års interval. Ældste mand
var 91 og ældste kvinde 90 år !
Roerne medbragte over 1100 både på rigtig
mange trailere, så der var et stort logistikarbejde med at få både og trailere placeret.
Men til arrangørernes ros, så var der helt styr
på dette.
AR’s Veteranotter har en gennemsnitsalder
på 67 år, og deltog derfor i klasse G som er
fra 65 – 70 år. Der var 20 ottere anmeldt i
vores løb. Vi blev nr. 5 i vores heat i tiden
3:50.88. Vi blev bedste danske hold, idet vi
slog DSR med ½ sekund. Samlet set: Nr. 15
af 20.
Vi havde forventet et bedre resultat, men vi
var ikke bedre på dagen. Under vores træning roer vi ofte 10 – 15 sekunder hurtigere
på 1000 meter.

AR’s veteran dobbeltsculler med Jens Brandt
og Peter Christoffersen har en gennemsnitsalder på 49 år, og deltog derfor i klasse C,
som er fra 43-49 år. Der var 91 deltagere i
dette løb ! AR blev nr. 4 i deres heat i tiden
3:52.97.
Vi var således kommet i ”menneskehænder”
blandt disse masters roere, som består af
tidligere deltagere i olympiader, verdensmesterskaber, Europamesterskaber, nationalmesterskaber og gamle kaproere som os.
Men en stor oplevelse for os at deltage i, og
vejret var perfekt på den smukke Bagsværd
SØ.

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
AALBORG ROKLUB

17

Vi roede. TT-Gjøltur 2016
De roede.
Et Par Aarer huggede i Søen, seks Mand, to og to ved Siden af hinanden
bøjede sig frem og tilbage, frem og tilbage. Hoveder i Sydvest gik i Bue,
to og to. Det blev så varmt, at Sydvesten maatte af. Baaden er tung, hæng
i, Aarerne er lange og tunge. Strømmen imod, hæng i. Det kan ikke gaa
baglæns, naar man skal fremad. Skipperen selv maa ro. Nu og da drejer han
Hovedet og ser fremefter, tager Retning efter Fyrene – mod Øst. Timerne
gaar. - - - - Ingen sagde et Ord. Ingen tænkte en tanke mere. Det var kun arme, som
sled, Ben, som spændte Musklerne, Rygge, som bøjede og rettede sig. Alle
var forvandlet til den ene Ting – Mænd, der roede.
De roede.
(Af ”Den sidste viking”)

Af Vagn Thidemann

Vi roede.
Et par årer huggede i søen. Seks mand, to
og to i tre både bøjede sig frem og tilbage,
frem og tilbage. Mod vest gik det i magsvejr
og sol. Målet var Gjøl, Team Torsdags årlige
lokale langtur var skudt i gang med godt vejr
og morgenkaffe i klubben. Undervejs gik
snakken om muligheden for at finde indsejlingen til ”Det bette Løb” gennem Dynen, nu
da rusepæle ikke mere, som i de gode, gamle dage, markerede det smalle løb gennem
grunden. Men vel inde kendte vi styringspunktet: ladeporten på Gjøl. Løbet fandtes
uden besvær ved hjælp af simpel kortlæsning
og markering af en gul ankerbøje udlagt ved
2. grønne kost efter Hasserisbugten.
Tre toere var af sted i spredt orden, men første
tanke om fælles samling ved ankerbøjen
måtte opgives, da denne var optaget, og den
tiltagende vind levnede ikke plads til ophold,
da den idelig pressede bådene mod nord,
ind mod grund og ålegræs. Trods styrmandens ad flere gange gentagne opmærksomhed
undgik vi i ”Gunnar Scheuer” ikke grunden
og græssets sugen, og vel ovre den efter-
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hånden halvfrådende sejlrende var kursen sat
i dennes nordside, absolut tæt på og delvis
over grunden langs Gjøl Syd med kurs mod
Gjøl Havn.
Elementernes rasen, kraftige brådsøer og
strøm mod roretningen samt vindens vedvarende pres til afdrift kalder glimtvis på opfriskning af begreber som beholden kurs og
retvisende kurs. Men først vel ankommet i
havn og frelst samt efter indtagelse af den ordinerede TT-medicin, melder team-ånden sig:
Bekymring for de andre hold. Hvor bliver de
af? Kan nogen se dem? Den ansvarshavende
styrmand spejder uafladeligt, og det giver resultat. Der er de! kæmpende sig frem imod
bølger og vind på en kurs på dybt vand i læ af
Dynen –helt efter bogen. Snart er alle i havn,
og den fælles konklusion er, at vinden er taget
betydeligt til (og at Scheuer måske har haft en
fordel af dæmpet sø langs ålegræsset).
Efter indtagelse af den medbragte proviant
føler vi os klar til at udfordre elementerne
og begive os hjemad igen. Det er virkelig en
udfordring at krydse sejlrenden for at nå i læ
af Dynen og finde ”Det bette Løb”, men når
man føler at have kontrol over situationen, er
det ren fornøjelse og en oplevelse at mærke

Landgang ved Gjøl Roklub

bådens gang i søen. En toåres inrigger et godt
fartøj i søgang! ”Det bette Løb” anløbes påny,
og trods sirenernes lokken glider vi planmæssigt igennem og higer efter ren medvind, så
træsejl kan sættes og tørsten slukkes. Vi har
vand ombord. Endelig nærmer vi os Norden
og kan slappe af. Men kun kort! Hvor bliver
de andre af? Solglimt i åreblade, dér er de.
”Snehvide” er, ligesom den gumpetunge
hvide gase med Niels Holgersen på ryggen,
måske hæmmet af en ekstra vægt? Den foreløbige konklusion er, at træbåde er lettere end
hydrokemiske industriprodukter! Men teorien er ikke bevist; besætningsmedlemmer
har skiftet pladser undervejs, viser det sig.
Det er altid godt at komme hjem efter en lang
rejse. Grillerne er opsat og klargjort, bøffer,
pølser og salat er indkøbt, og Team Torsdag
træder i karakter som det sociale hold, det
altid har været. Omsorgen er intakt, og snart er
alle bænket ovenpå langs et pyntet fællesbord
(længe leve (vore) damer og de tilbageblevne
hensyntagende ofre for holdsætningen).
Knap er måltidet overstået, før AR Swing
Band stiller op! Det er første tirsdag i
måneden, og det samlede band swinger i
gang. Trio van GAR fra tidernes morgen er
takket være Bent Bogs ihærdige indsats blevet til et orkester med 8-9 medlemmer. Alle
er roere og medlemmer af Aalborg Roklub,
og adskillige aldre er repræsenteret. Hurra
for ungdomsafdelingen, studenterroerne!

Sandelig om ikke orkestrets trommeslager
er nu-kaproer (og sanger), og sandelig om
han ikke har formået at skaffe orkestret en
bassist –som nu har meldt sig i roklubben,
naturligvis. I denne anledning bør man ikke
undlade at nævne, at besætningen også består af to ”hjemvendte” gl.-kaproere og en
(ny) Team Torsdagroer foruden den gamle
Garbesætning af morgenduelige roere. Men
musikken spillede, huset var fuldt og alle
var glade. Og en sangerinde af publikum bevægede os med en gæsteoptræden.
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Runde fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker hermed
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte
medlemmer:

70 år:
Henrik Veijstrup 12. oktober

- vi si’r tillykke
Henrik
Vejlstrup
70 år
Redaktionens
udsendte medarbejder i
USA, Henrik Vejlstrup når den 12. oktober
”Støvets År”. I 1967 , altså for næsten 50
år siden, dukkede en ung elektrikerlærling
op til roklubbens vintertræning i gymnastik
på Vesterkæret Skole, på opfordring fra en
anden elektrikerlærling Hans Jensen. Efter
frigivelsen som kanin i 1968 og med supervision fra Jens Fauerholt, havnede Henrik på
klubbens kaninotter . Det var lige i kapafdelingens guldalder, så naturligvis blev Henrik
indrulleret i kapstalden, hvor han roede firer
og otter med mange af de gutter, der stadig er
aktive i klubben. Blandt andet: Roar Clausen,
Svend Johansen, Bjarne Pedersen, Hans
Jensen og Per Larsen (Svoger). Nævnes skal

også de 2 rosvende fra Kolding Tommy Møhler og Mogens Pedersen, der dengang havde
deres gang i AR`s kapafdeling. Henrik var
med i regattaudvalget, deltog i udlæggelsen
af baneafmærkninger, der var fremstillet af
bemalede flamingokasser, som havde været
anvendt til TV emballage. I en periode var
Henrik aktiv langstursroer og deltog bl.a.
i langture Mors Rundt, Randers Fjord og
Oslofjorden. Modtog i 1972 klubbens langtursnål. Få år efter Henrik var udlært som
elektriker nemlig i 1973 emigrerede Henrik til USA, hvor han uddannede sig til pilot og bosatte sig i staten Pennsylvania.
I alle årene frem til i dag har Henrik vist sin
trofasthed for klubben ved at bevare sit aktive
medlemskab. Det er alle bekendt, at hvert år
den 24. december ved kaproernes julebadning, ringer Henrik hjem til klubben og der
udveksles julehilsner og ønskes godt nytår.
I 2011 ved klubbens 125 års fødselsdag,
havde Henrik taget flyet hjem og deltog
i receptionen på jubilæumsdagen. Henrik var ligeledes bidragsyder til jubilæumsskriftet, hvor han skrev et indlæg
med titlen ”Hvordan jeg kom i klubben”.
Den årvågne læser af robladet har sikkert
observeret , at der ikke sjældent kommer
indlæg og inspiration fra Henrik, der stadig
følger levende med i klublivet. Man kan fundere over hvad tiden som kaproer i de gyldne
60 ere med deraf følgende dannelse og kammeratskab har betydet. Henrik er ikke den
eneste, der trods mange års fravær fra klubben, har bevaret kontakten og medlemskabet.
Stort tillykke til Henrik med fødselsdagen.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

Rokammeraterne

MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
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Garanti for kvalitet

g at sætternissen var på spil i forrige roblad,
hvor man kunne læse, at klubbens medlem
nr. 1 fyldte 80 år den 3. juni, det var en fejl.
Den korrekte fødselsdato er 8. august. Det
skyldes ikke Torbens fremtoningspræg,
at redaktionen havde rykket datoen et par
måneder frem, men en forveksling med vor
udmærkede hovedkasserer Aage Vest, der
fyldte halvrundt den 3. juni. Vi beklager.
g at et estimeret medlem af klubben forleden
orienterede redaktøren om, at vor formand
nu blev kaldt Karsten Erdogan. Da redaktøren spurgte til årsagen, skulle forklaringen
være den, at vor ærede formands kontrafej
strålede på siderne 1, 2, 3, 6, 7 og 12. Formandens indflydelse på robladets indhold blev
således sammenlignet med Erdogans indflydelse på den tyrkiske presse. Det årvågne
medlem fandt det dog som en formildende
omstændighed, at han selv delvis var at se på
et fotografi på side 11. Sagen vil blive taget
op ved næste redaktionsmøde, hvor det vil

blive afgjort om den ensidige redaktionslinie
skal have konsekvenser. Er ansvarshavende
redaktør underlagt pres fra formandskabet?
Eller har han været for large og ukritisk med
hensyn til uddelegering af opgaver til robladets billedredaktion. Forklaringen kan jo
også være, at robladet blot afspejler en særdeles aktiv formand, der er her og der og alle
vegne. I gamle dage var klubben kendt fra
Nibe og til Manheim. Her i 2016 er det fra
Gøl til Athen og til Xinjin i Kina.
g at i anledning af olympiaden i Rio har
Henrik Vejlstrup sendt et link til en film om
den amerikanske guldotter fra OL i Berlin i
1936. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/films/boys36/player/ Der er sågar
udgivet en bog: ”Boys in the boat” om samme
sag.
g at den 28. juli indløb et spørgsmål til
redaktionen fra et ikke navngivent medlem.
Spørgsmålet lød : Hej Peter. Send mig lige
de 8 egenskaber, der knytter sig til vort Malteserkors. Flere ældre medlemmer husker
sikkert den polemik, der var i robladet for år
tilbage om samme spørgsmål. Hvor det var
salig Michael Richter, der var ordførende.

AALBORG ROKLUB

21

Skulle der blandt AR`s medlemmer være
enkelte, der ikke kender de forpligtelser og
forventninger, der følger med det at føre
Malteserkors , som vi gør på klubstanderen,
klubdragten, båden og gøsen, så kommer
de 8 ridderdyder her: Trofasthed, Fromhed,
Gavmildhed, Tapperhed, Ærbarhed, Dødsforagt, Hjælpsomhed mod fattige og Forsvar af
kirken.
g at det ikke er nogen hemmelighed, alders-

betingede skavanker i stigende grad medfører
ændret adfærd og muligheder såvel til lands
som til vands for de aldrende seniorroere. Det
sker ikke sjældent, at antallet af disponible
styrmænd overstige antallet af duelige rorkarle. Så blomster kreativiteten. Kun fantasien
sætter grænser for opfindsomheden hos de
gamle, når det gælder om at komme ud på
fjorden. Kadencen sættes ned, åretagene kortes af. Der vælges Maconårer frem for Big
Blade. Hver har sin individuelle skumgummipude. Man hjælper hinanden ned og op af
bådene med opmuntrende tilråb. Det sker, at
ved Norden eller Østre Havn bliver det nødvendigt med en lille energidrik for at sikre
fysikken til hjemturen. Det er en gammel
tradition, at seniorerne blandt morgenroerne,
når de nåede Egholmskosten (Pissekosten)
så var der lejlighed til at træde af på naturens

VI er oppe på
tangenterne ...

vegne ved hjælp af pøsen. En tradition, der atter breder sig. Senest på Team Torsdags langtur til Gjøl, blev etten ramt af ungdommeligt
overmod og rejste sig i båden, men – men
måtte til sidst ty til pøsen. Der kan nævnes en
lang række medicinske og kirurgiske indgreb,
der sikrer at de gamle rosvende stadig kan
fatte årene. Et vittigt hoved nævnte, at flere
benyttede teleslynge, men for nylig stillede
Bjarne med armslynge – her slog fantasien
ikke til. Det hjalp heller ikke at hæve smertegrænsen, den var i top. Gjølturen i coastalbåden YANKEE måtte aflyses.
g at i anledning af coastalbådens navn YANKEE, er der tilgået redaktionen følgende
oplysninger. Cheftræner Bjarne Pedersen
blev første gang plysset som 7 årig. Det
skete mod forældrenes vilje. Allerede dengang var Bjarne fascineret af de amerikanske
marinesoldater, de såkaldte YANKEES, derfor karseklippet. At det så har vist sig hensigtsmæssigt i Bjarnes senere karriere er en
anden sag. Senere har det vist sig, at det var
amerikanske ottermandskaber fra Harvard,
Yale , Princeton m.fl., der lancerede frisuren
første gang. Årsagen var, at under udøvelsen
af kaproning, var der ikke mulighed for at
stryge generende langt hår væk fra øjnene.
Og det er ganske vist.

Målgruppe og budskaber

design og udformning

elektroniske medier

tryksager

øvrige medier

salg

Bliv inspireret på
www.novagraf.dk
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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
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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

Trafikstyring

Glostrup:

Entreprise

Fabriksparken 56
DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

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, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

Jazz og Kina tirsdag 1. november
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

