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Af Karsten Holt

Klubbens fødselsdag nummer 131 blev fejret
på behørig vis. Mange friske rokammerater
mødte frem enten til morgenbordet eller til
frokosten – eller begge. Frokostdeltagerne
blev vidne til, at 25 jubilarer blev hyldet –
heraf 2 med hele 55 års jubilæum. Meget
meget flot. Niels Erik Hofman var i anledning af jubilar med størst anciennitet udnævnt
til det medlem, der kunne modtage eventuelle
gaver fra jubilarerne. Det gjorde HOF så suverænt, at gaven udgjorde mere end 5.000
kroner.
På roklubbens vegne skal lyde en stor tak til
jubilarerne for denne flotte gestus.
Fødselsdagsfrokosten kulminerede med overrækkelsen af Schøllepokalen, der i år tilfaldt
Peter Laubek for hans mangeårige store indsats for klubben – i særdeleshed som højtagtet
redacteur for robladet. Stort til lykke til Peter
med denne velfortjente hæder.
Medio august hentede vore universitetsroere
danske mesterskaber hjem til klubben på
Bagsværd Sø ved at vinde Universitetsotteren samt 4-ér med styrmand. Primo september var den gal igen, da vore gutter hentede et
uofficielt DM i coastalroning i Horsens. Flot
indsats og stort til lykke til mandskaberne og
cheftræneren.
Mens der roes og festes – ja så bliver der
malet og tømret i stor stil på vort flotte klubhus. Techcollege arbejder på højtryk dels med
at udskifte dårligt træværk dels med i næste
moment at være klar med malerkosten. Det er
en stor fornøjelse at se den ildhu, der lægges
for dagen. Aktuelle lærlinge er meget glade
for ”skoleopholdet” i roklubben. Vi forventer
at afholde en roaktivitet med disse lærlinge
inden deres arbejde (eller sæsonen) afsluttes.
Medlemsbladets juli/august-udgave blev ikke
distribueret sædvanen tro via postvæsenet.
Man skulle selv hente sit blad i roklubben.
Kun medlemmer, der er bosiddende udenfor
Aalborg – eller som ikke har deres vante gang

i klubben hver uge, fik bladet tilsendt. Som
bestyrelsen har kommunikeret tidligere, er
der tale om et forsøg, idet vi gerne vil spare
denne distributionsomkostning, der er lige så
stor som selve trykningen af bladet. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid afgøre, hvorvidt
forsøget skal fortsætte, da der stadig er mange
uafhentede blade i roklubben. Mange medlemmer har derfor et hul i deres bladsamling
– og er tillige (måske) gået glip af aktiviteter,
de ikke var klar over.
Sæsonen går på hæld. Inden vi når til standerstrygningen finder indtil flere aktiviteter
sted. Løvfaldsturen den 30. september og 1.
oktober har i år udgangspunkt fra Roklubben
Ægir. Endvidere venter Kanindåben, Flæskestegsturen og selvfølgelig selve standerstrygningen, der i år afholdes den 29. oktober.
Nærmere information om disse aktiviteter vil
være at finde enten på vores hjemmeside eller
i medlemsbladet.
Husk - at vort fantastiske big band blæser
ekstra liv i opholdsstuen den første tirsdag
i hver måned. Dog er oktober undtaget, da
GAR holder efterårsfest samme uge. Jazzaftenen i december byder på en overraskelse,
som ikke skal afsløres her. Hold godt øje med
Jazz-arrangementet tirsdag, den 5. december
(spred rygtet!).
Standerstrygning er som bekendt ensbetydende med vinteraktiviteter – herunder
svømning i Sofiendalskolens svømmehal.
Første svømmedag er søndag, den 5. november – som altid – kl. 17-18.
Hold godt øje med opslag i klubben, vores
hjemmeside og mails fra klubben, så du ikke
går glip af spændende aktiviteter og godt
kammeratskab.

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

AALBORG ROKLUB
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aktivitets

kalender
Fællesroning

hver mandag og onsdag kl. 17:00-19.00
samt lørdag kl. 09:00-11.00

Så mød nye som gamle rokammerater,
få sved på panden og kom i form ved at
møde omklædt i bådhallen.

september:
30. Løvfaldstur - Aalborg
oktober:
3. Team Torsdag Ryaa + TT-menu
7. GAR Efterårsfest med ledsager
29. Standerstrygning
November:
5. Svømning starter i Sofiendalskolens
		 svømmehal kl. 17-18
7. Jazz-aften kl. 19.30
Flere oplysninger på opslagstavlen
og www.aalborgroklub.dk

MOTIONSTURNERING - august:
Af Jens Brandt

Kilometer
Gæste-km
Km ialt
Antal roere
Gennemsnit

37.050
2.724
34.326
132
260,045

FORSIDE: Medio august hentede vore
universitetsroere danske mesterskaber
hjem til klubben på Bagsværd Sø ved at
vinde Universitetsotteren samt 4-ér med
styrmand. Primo september var den gal
igen, da vore gutter hentede et uofficielt
DM i coastalroning i Horsens. Flot indsats og stort til lykke til mandskaberne og
cheftræneren. se side 10 og 13.
Foto: Christina Donstrup og Mette Bacher
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Støt står den danske
sømand !
Sømand, skolelærer og slotsforvalter Henry
Kruuse, står fast. Det gør indgangsportalen
til Det Røde Palæ også efter en usikker og
vaklende periode. Portalen er nu understøttet af to solide, det må vel nærmest være travaljeårer, fremstillet af nyskovet lærketræ.
Når de to årer er tørret tilstrækkelig op, skal
de slibes og påføres et antal lag Hempels nr.
10 skibslak.

Formanden til pølsegilde hos Formiddagsroerne

Aalborg Roklub 131 år
Tekst og foto: Peter Laubek

Splitflagene udenfor et klubhus under renovering, markerede, at klubbens 131 års fødselsdag blev markeret på behørig vis.
30 – 40 veloplagte roere var mødt frem til
morgenkaffe, der blev efterfulgt af rotur på
fjorden. Udover 2 og 4 åres inriggere, der var
på vandet, kunne vi glæde os over, at den 50
årige otter ”Kap 67” bemandet med alle gutterne fra ”Veteranotteren” roede vestpå med
Ole Engen ved styrelinerne.
Allerede ved 12 tiden samledes de første rosvende på balkonen og fik en snak med kammeraterne om verdenssituationen.
Præcis kl. 13.00 kaldte formanden de 30–35
deltagere i jubilæumsfrokosten til samling på
1. salen. Under velkomsttalen blev de 2 yndige ropiger Christina og Anna præsenteret
og fik et anerkendende bifald. Rosvendene
satte tydeligvis pris på, at der udover den omsorgsfulde betjening også blev noget kønt at
se på.
Forsamlingen mindedes vore 2 afdøde
rokammerater Holger Tromholt og Arent
Plesner med et minuts stilhed.
Formand Holt udtrykte herefter sin glæde over
de både, der havde været på vandet. FremUsædvalig smuk samling af klubbens gamle
medaljebehængte  hanelefanter - fra vesnstre:
John Terp, Børge Christoffersen, Thorkild A´
Kristensen, Helge Foss, Jens Fauerholt og
Torben Bro

hævede det glædelige ved at se Kap 67 bemandet med det gamle mandskab. Endvidere
orienterede formanden om den nye metode
robladet bliver distribueret på. Alle aktive,
som kommer jævnligt i klubben, tager selv et
roblad i bladholderne i forhallen. Fremover
er der ikke trykt navn på bladene. Rokammerater, der bor udenlands, aktive, som sjældent
kommer i klubben samt passive vil fortsat få
robladet tilsendt. Formålet er at spare klubben
for udgift til porto. Fra rygtesmedene forlyder det, at klubbens agtværdige medlem nr.
2 med baggrund i ovennævnte er begyndt at
spille lotto. Hvis det giver den store gevinst,
vil der blive oprettet en ”Portofond for Aalborg Roklubs medlemsblad” så bladet igen
kan blive udsendt med postvæsenet som det
er blevet i de 76 år bladet er udkommet.
Herefter var der fokus på de marinerede og
kryddersildene, der i henhold til lokal skik
blev skyllet ned med Rød Aalborg. Herefter
blev på formandens initiativ afsunget
”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.

Alder ingen hindring. Helge kan stadig det med at
charmere de unge piger .

Det skete med en sådan styrke, at det kunne
høres og mærkes af trafikanterne på Kulturbroen.
Så var rosvendene klar til hovedretten ”Forloren Skildpadde” leveret fra Papegøjehavens
udmærkede køkken. Der blev lidt tvivl om
skildpadden skulle serveres i dybe eller flade
tallerkner? Et agtet medlem udtrykte sin
glæde over, at være medlem af en roklub, der
ejede både flade og dybe tallerkner. Valget
faldt på de dybe. Den velsmagende forlorne
skildpadde blev indtaget sammen med godt
øl serveret af de 2 yndige ropiger Christina
og Anna.
Der var indlagt forskellige pauser, hvor vor
oratorisk begavede formand Karsten Holt
Klubbens bygningsekspert Hans Futtrup fik “kors,
bånd og stjerner” for 25 år som aktiv.

med vanlig veloplagthed klarede de traditionelle opgaver som eksempelvis overrækkelsen af årsnåle og kors og bånd og
stjerner til de medlemmer, som kunne fejre
jubilæum som aktive medlemmer af Aalborg
Roklub. Ikke mindre end 25 medlemmer
blev hædret ved denne lejlighed. Her skal
blot nævnes de 2 55 års jubilarer Niels Erik
Pedersen, der trods bopæl i Gadeled ved Hillerød, stadig er trofast overfor sin gamle klub
og Niels Erik Hofman, der stadig passer sit
job som 7 er på Veteranotteren. Hof mangler
stadig 15 års aktiv tjeneste, hvis han skal indhente faderen, gamle købmand Erik Hofman,

Formand Karsten Holt forgylder Niels Erik Hofman for 55 år som aktiv roer i AR.

der i jubilæumsåret 1998 som klubbens første
og eneste har kunnet fejre 70 år som aktivt
medlem af Aalborg Roklub.
Efterfølgende er der en samlet oversigt over
jubilarerne.
En gammel tradition i klubben er, at jubilarerne indsamler et beløb til klubben. Formanden gjorde opmærksom på, at det er frivilligt,
men en tommelfingerregel har hidtil været 10
kr. pr. år man har været medlem. Som Jens
Jacob Eschen formulerede det: ”En lakmusprøve på nærighed”. Det er den ældste jubilar, der står for indsamling af jubilargaven til
klubben. Hver femte år er det en kamp mellem
de 2 Niels Erikèr nemlig Pedersen og Hofman. Da Niels Erik Pedersen fra Djævleøen,
var lovlig forhindret, blev opgaven klaret af
Hof, der kunne lægge en kuvert med 5440,00
jubilarkroner i køleskabet. Flot – flot.
I løbet af seancen var der forskellige indslag. Børge Christoffersen, klubbens ekspert
på det finansielle, kunne meddele, at jubilar
Jørgen Gunnar Havemann var forhindret i at
møde frem, men han havde via Børge fremsendt jubilarbeløb til klubben, samt vedlagt
porto til fremsendelse af jubilæumsmedaljen.
Der var ligeledes en hilsen fra The Iceman,
Frits Ploug, som på jubilæumsdagen virkede
som lods på krydstogtskib i arktisk farvand.
Endvidere blev der drøftet muligheder for at
kunne rekruttere yngre medlemmer til klubben. Thorkild A` Kristensen nævnte eksempel
på, hvorledes Aalborg Svømmeklub håndterede den sag på. Formanden nævnte planer
om, at involvere lærere fra folkeskolerne og
på den måde få skabt interesse for skoleroning. Ældre medlemmer husker hvorledes
Svend Geert, der var lærer på Ryesgade
Skole skaffede rigtig mange vestbydrenge
i klubben. Senest er vi mange, som husker
at Michael Richter på samme vis tog skolebørn med i klubben og lærte dem glæden ved
rosport.
Endelig skulle ”Schøllepokalen” uddeles. Det
smukke tre tårnede svendestykke er udført af
tidligere medlem guldsmed Carl. W. Schøllhammer. Formanden indledte med at omtale
værdien af dette smukke stykke hånd- og
kunstværk og lidt om baggrunden for udde-

Formand og redaktør fremviser den smukke
næsten et kilo tunge 3 tornede Schølle-Pokal.

lingen. I år blev det så robladets ansvarshavende redaktør, som fik den ærefulde opgave
at værne om ”Schøllepokalen” det kommende
år. En synlig overrasket redaktør, der ellers
ikke er mundlam, fattede sig for en gang
skyld i korthed, da han takkede for æren.
Den officielle del af fødselsdagsfrokosten
blev afsluttet med afsyngning af klubsangen
”Vi har en splendid roklub” efterfulgt af tre
lange og tre korte hurra afsluttet med

AR – Velroet.
AALBORG ROKLUB
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er
Jubilar

2017

Medalje med ” Egeløv og Sløjfe”
til følgende medlemmer:
55 år:
Niels Erik Hofman
Niels E. Pedersen
45 år:
Bent Christensen
Flemming Due Nielsen
40 år:

Poul Erik Trolle
Erik Skov Nielsen
35 år:

William Doelle
30 år:
Jørgen Gunnar Havemann
Henrik A. Sørensen . Ole Engen
John Fjelsted Larsen
Anders Ørom . Jørgen Hyhne
25 år:

Hans Futtrup

Årsnåle til flg. medlemmer:
15 år:
Tage Kirkegaard .
Aage Vest Petersen
Jens Jacob Eschen
Ole Kjeld Kristensen
10 år:
Fritz Ploug Nielsen . Finn Jensen
Allan Pedersen . John Nielsen
. Bjørn Haman Jensen
Jens Christoffersen .
Søren Borgstrøm-Hansen

8 AALBORG ROKLUB

Historien bag
Schøllepokalen
Redaktionen bliver ind i mellem spurgt
om historien bag Schøllepokalen.
Her er den:

Carl W. Schøllhammer, var ud af en
guldsmedefamilie fra Fredericia. Carl
var selv uddannet guldsmed og gravør.
Carl , der havde fungeret som rotræner
i Fredericia, startede guldsmede – og
gravørvirksomhed i Aalborg midt i 50
erne, hvor han også gjorde sin entre
i Aalborg Roklub, hvor han dyrkede
motionsroning. Carl havde sin forretning i Danmarksgade 13 i kælderen tæt
ved Boulevarden. Når klubben skulle
indkøbe medaljer eller have udført
gravørarbejde, blev det klaret af Carl.
Han havde altid tid til at give vi knægte
gode råd, imedens han arbejdede ved
sin gravørkugle med luppen for det ene
øje. Han imponerede vi knægte, når han
kom kørende ned i klubben i sin hvide
Jaguar med tonede ruder.
Ved standerhejsningen den 4. april
1976 indledte daværende formand Tom
Holmberg med velkomsttale, hvor alle
mindedes netop afdøde Carl W. Schøllhammer ved et minuts stilhed. Else
Schøllhammer forærede ved samme lejlighed den smukke pokal, som var Carls
svendestykke. Senere navngav klubbens
arkitekt Vilhelm Bøgh en plastsculler,
som fik navnet ”Schølle”. Else Schøllhammer udtalte, at ” Schøllepokalen ”
som vandrepokal, skulle uddeles de år,
der var rokammerater, der på en eller
anden vis måtte have gjort sig fortjent
dertil.
I 1976 modtog Roar Clausen som den
første Schøllepokalen og siden har den
været uddelt næsten hvert år.
Schøllepokalen og Rostatuetten (Se historie og modtagerliste i roblad nr. 3 fra
2013) betragtes som klubbens fornemste hædersbevisninger.

Medlemmer, der har modtaget
Schøllepokalen:
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 ,
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Roar Clausen
Børge Christoffersen
John Nørgaard
Michael Hermansen
Poul V. Larsen
Henrik Jensen
Klaus Fristrup, Henrik Jensen
Lars Weiss Hansen
Ikke uddelt
Ikke uddelt
Michael Due Nielsen
Morten Hæk
Jens Brandt Pedersen
Lars Frederiksen
Morten Wendt Jensen
Henrik Bach Pedersen
Jesper Futtrup, Poul Berg Mortensen
Claus Lerche
Ikke uddelt
Henrik Bach Pedersen
Ikke uddelt
Roar Clausen, Michael Hermansen
Jens-Peder Vium, John Nørgaard
2000 Ikke uddelt
Niels Erik Hofman
Henning Andersen, Erik Brøndum,
Martin Olsen, Erik Hassing Poulsen,
Jørgen Rasmussen, Peter Thomsen
Ikke uddelt
Flemming Due Nielsen, Morten Wendt Jensen
Anders Josefsen
Morten Wendt Jensen
Frederik Robert Hansen
Lørdagsmorgenbaderne: John T. Terp,
Ole Kjeld Kristensen, Poul Erik Christensen,
Børge Christoffersen, Povl Wendt Jensen,
Holger Heilesen
Ikke uddelt
John Fjelsted Larsen, Søren Borgstrøm-Hansen
Niels Østergaard
Erling Steffensen
Michael Richter
Bjarne Pedersen
Jens Fauerholdt Jensen
Aage Vest Petersen
Peter Laubek
AALBORG ROKLUB
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DM på Bagsværd Sø
Tekst og foto: Christina Donstrup

Lørdag d. 19. august var der dømt DM på
Bagsværd sø, og Universitetsroerne fra Aalborg var selvfølgelig med. I løbet af dagen,
stillede drengene først op i et sidste-øjeblikarrangeret løb i 8+ mod universitetsroerne fra
Odense. Odense havde to piger med i båden,
hvorfor de fik et mindre forspring, men der
gik ikke længe, før Aalborg-drengene kom
ræsende forbi og sendte Odense-båden på
en flot 2. plads, hermed var første DM-guldmedalje i hus til Universitetsroning Aalborg.

Ved pæmieoverrækkelse fra venstre: Jesper
Quist, Esben Ravn, Simon Staal, Jonas Svane,
Mikkel Paetau, Nicolaj Winther, Troels Danielsen,
Dan Dodensig og Christian Hauge.

I båden sad Christian Hauge, Dan Dodensig
Christensen, Troels Danielsen, Jesper Quist,
Mikkel Paetau, Jonas Svane, Simon Staal,
Esben Ravn og Nicolaj Winther (cox). Lidt
efter 8+ løbet for universitetsroerne, var det
tid til at dyste i bådtypen 4+, hvor roerne
havde fordelt sig i to både, og Christina Donstrup (ADR) assisterede som cox. Udover de
to Aalborg-både, stillede DSR også op i dette
løb, men måtte se sig slået af begge både fra
Aalborg, og det var båden med Dan, Mikkel,
Jonas, Christian og Nicolaj (cox), som snuppede guldet. Sidste chance for at hive en
ekstra guldmedalje med hjem, var i 4+ inriggerløbet, hvor DSR trofast stillede op med en
skarp båd bestående af bl.a. OL-sølvvinderen
Kasper Jørgensen fra ”Guldfireren”, som desværre sendte Aalborg i kølvandet af deres båd
trods et tæt følgeskab langt hen ad banen, og
efterfølgende var inrigger-mandskabet fra
Aalborg ret overbeviste om, at 2K i inrigger

Styrmand Winther ryger i karret.
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bestemt ikke kan anbefales, selvom de ”kun”
var 9 sekunder fra 1. pladsen. Slutteligt skal
det nævnes, at tidligere Aalborgroer, Anders
Boutrup Pedersen, der nu roer under Roforeningen KVIK, stillede op i 2- med makkeren
Loui Lam, og hentede en flot guldmedalje
hjem i en ellers nervepirrende tæt slutspurt
mod Lyngby Roklub. Et stort tillykke til Anders, men særligt også et stort tillykke til Aalborgs egne roere, som fejrede dagens præstationer med et velfortjent glas bobler.

Rensning af
bruserhoveder

Gruppebillede af medaljetagere.

I dagligdagen er der en lang række praktiske problemer, der skal løses. På billedet ses pensioneret fagforeningsboss, vvs
- mand Erik Jensen, og medlem af Formiddagsholdet, rense bruserhovederne
for kalk. Hvis du ser praktiske opgaver,
der bør klares, og du er kvalificeret - så
meddel det til Sir Henry.

AALBORG ROKLUB

11

Anders
Boutrup
Af Bjarne Pedersen

Anders Boutrup! En af Aalborg Roklub`s
første Universitetsroere fra 2013 (første
hold) forlod Aalborg Universitet sidste
sommer for at studere på Københavns
Universitet! Han blev indmeldt i Roforeningen Kvik og fik sit første Danske
Mesterskab LØR d. 19 AUG på Bagsværd Sø i bådtypen Toer u. stm (2 -) !
Et fantastisk race hvor der skulle målfoto
for at afgøre, hvem der vandt (nr. 2 blev
Lyngby Roklub)!
Så tillykke til Anders og hans makker
Loui Lam, som nu har hjemført et Danmarksmesterskab til Roforeningen Kvik!

Løb 129

M2- DM, 2000m - 2000m A Finale
2017-08-19 16:07
Plac. Navn
2000m
1 3
		
		
2 5
		
		
		
3 2
		
		
		
4 1
		
		
		
5 4
		
		
		

Roforeningen KVIK I
Anders Boutrup Pedersen (1)
Loui Lam (2)
7:34.03
Lyngby Roklub I
Oliver Rying Thomsen(1)
Peter Christian Holmquist(2)
7:34.45
Københavns Roklub I
Aksel Dybdahl Poulsen (1)
Sebastian Bache(2)		
7:50.22
Danske Studenters Roklub I
Jakob Grænge Hansen (1)
Nikolaj Leth Bernsen(2)		
7:52.44
Bagsværd Roklub I
Mikkel Aaslet (1)
Lars Erik Graudal (2)		
8:32.80
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Universitetsroning
i Danmark
Af Peter Laubek

Det har længe været et ønske fra vor cheftræner Bjarne Pedersens side, at der bliver skabt
bredere interesse for universitetsroningen
i Danmark. Ved et møde på Bagsværd Rocenter den 20. august blev der så nedsat en
kompetent arbejdsgruppe, der skal medvirke
til at fremme universitetsroningen i Danmark.
Udvalget består af :
Asbjørn Torp Danske Studenters Roklub
Martin Scherning, Danske Studenters Roklub
Morten Espersen, Bagsværd Roklub
Anders T. Andreasen, Dansk Ro Center
Peter Plenge, Aalborg Roklub / Tidl. Direktør
for Aalborg Universitet
Anne Meisner, Dansk Forening for Rosport
Bjarne Pedersen, Aalborg Roklub
Arbejdsgruppen forventes godkendt af Dansk
Forening for Rosports hovedbestyrelse den
24. september.
De foreløbige opgaver forventes at blive:
A. Rekruttering af Uni – roere
		 sept./okt. 2017
B. 8 Grand Prix konkurrence
		 15. nov. – 15. marts ( 5 runder )
C. DM i roergometer (Gladsaxe).
		 Ultimo jan. 2018
D. Dansk Universitetsmesterskab i 8+
		 i Sorø . Primo juli 2018
E. Copenhagen Harbour Race i
		 København. Medio okt. 2018
Efter det store pionerarbejde, der hidtil er
foregået i Aalborg Roklubs regi, må vi håbe,
at DFfR`s hovedbestyrelse giver grønt lys for,
at det nedsatte udvalg kan arbejde videre med
udviklingsprojektet til gavn for dansk rosport
og universitetsroningen i Danmark.

Danish Open Coastal Rowing
i Horsens
Tekst og foto: Christina Donstrup

Lørdag d. 2. september skulle drengene fra
Universitetsroning Aalborg forsøge at kvalificere til VM i Coastalbåd i Frankrig, da de
efter en overbevisende sejr ved Nordsjællands Coastal Regatta i starten af august, satsede på en ny sejr. For at øge chancen for en
sejr, blev drengene udsat for en 6K i roergometer for at finde de fire mand, som var hurtigst på en 6K, som netop er den officielle
Coastaldistance. Dette 1. hold bestod af
Christian Hauge, Troels Danielsen, Esben
Ravn og Simon Staal, og båden blev hårdt
styret af cox Nicolaj Winther. De resterende
havde dog ikke roet en 6K i ergometeret
forgæves, da de også stillede op i en lånt
båd fra Roforeningen KVIK. På selve dagen
Coastal hold 2, der fik 3. plads
Foto: Mette Bacher

Holdet passerer målstregen i flot tid og med en
stolt styrmand der har rejst sig med armene i
vejret af sejrsrus

for Danish Open Coastal Rowing i Horsens,
skinnede solen fra en (næsten) skyfri himmel og der var ikke en eneste bølge i sigte,
så selvom det normalt plejer at være en god
ting med fladt vand i roning, så er det altid
lidt sjovere og mere spændende, når coastalbåden får lov til at vise sit værd i et bølgerigt
farvand. Begge både kom fint fra start, og
Aalborgs 1. hold lagde sig hurtigt i spidsen,
hvor de lå overbevisende resten af vejen, og
kom i mål i tiden 24:07.00 minutter – hele 51
sekunder hurtigere end 2.pladsen, som Ægir
løb med. Aalborgs 2. hold kæmpede om at nå
op til Ægirs båd, men dette lykkede desværre
ikke, og måtte derfor nøjes med en 3. plads.
Sidste båd over målstregen var DSR, som
ikke havde en chance i det stærke felt og kom
sidst ind, selvom de havde den absolut letteste styrmand. Efter dagens overbevisende
sejr af Aalborgs 1. holds coastalroere, er billetten til VM i Coastal i Frankrig indenfor
rækkevidde. Stort tillykke til de to Coastalbåde og med kvalificeringen til VM.
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Til GAR’s medlemmer:

Indbydelse til en spændende

GAR-efterårsfest
med ledsager

hvor der serveres en lækker menu og jazz/swing musik
i Aalborg Roklubs festlokale på første sal

lørdag den 7. oktober 2017 kl. 19.00
Bindende tilmelding:
På opslag i Aalborg Roklub el. SMS på 29 24 90 77 eller
mail franksor@stofanet.dk
Princippet, først til mølle, først malet, er gældende.

Senest tilmelding fredag den 29. september 2017
I år har vi valgt at få maden leveret fra Simon’s Diner Transportable i
Aalborg. Han serverer en virkelig lækker 3-retters efterårs menu og
efter maden spiller klubbens Swing og Jazz band op med munter
musik, hvor det er tilladt at svinge træbenet.

Så glæd Jer til en hyggelig aften i gode venners selskab

Endelig indbydelse udsendes til
GAR’s medlemmer.

Bestyrelsen
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Sommertur til Marstrand
Tekst og foto:
Allan Pedersen

En af DFfRs landsture gik til Marstrand, og
da alle både kom fra Aalborg, blev det besluttet at arrangere en ekstra tur med deltagelse
fra Aalborg, Frederikshavn, Nykøbing Mors
og Skive.
Det var planen, at vi skulle ro 2 hele og 2
halve dage, men vejret ville noget andet. Det
blev til en lang tur til Klädesholmene, hvor
frokosten blev indtaget på en sandstrand, og
hvor vi på tilbagevejen tog en omvej mellem nogle af de mange små øer, der findes i
Marstrandsfjorden.
Det blev også til en tur ind gennem Marstrand
by, hvor vi havde en fin udsigt til fæstningen, og videre hen under den store bro, der
forbinder Koøen med fastlandet.
Der blev ikke roet så meget, som der var planlagt, men som Henry sagde, så blev der i stedet for mulighed for at komme med færgen
over til Marstrandsøen og gå op og se fæstningen. Det blev også tid til en tur i området,
hvor der var udsyn over Marstrandsfjorden.

Afslutningsmiddagen var Oles laksefad - med
flødeskumslagkage til dessert, så der blev
ikke gået på akkord med det kulinariske.
Bådene blev pakket på traileren torsdag eftermiddag, så vi kunne forlade campingpladsen fredag formiddag efter morgenmad og
rengøring af hytterne. Henrys bil blev spændt
for traileren med Verner som chauffør. Det
var godt, at der kun var 50 km til færgen, da
Henry havde overvurderet bilens ydeevne.
Da de holdt ved færgen røg bilen så meget, at
det blev besluttet, at Verners bil skulle overtage transporten fra Frederikshavn.

AALBORG ROKLUB
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Plesner tilbage i
sin gamle roklub
Roede Limfjorden tynd
sammen med to rokammerater
fra Sønderborg Roklub
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

En af de gæve kaproere i Aalborg Roklub fra
først i 60’erne, Henning Plesner, lillebror til
salige Arent Plesner, var her i sommer tilbage
i det nordjyske, hvor han boede kun et par
stenkast fra sin elskede Aalborg Roklub. Her
forsvarede han, som kaproer, klubbens farver
på de danske kaproningsbaner i blandt andet
otter, firer med styrmand og dobbelt sculler
sammen med undertegnede.
Henning har i mange år boet i Sønderborg
sammen med sin fru Eva, tidligere medlem
af Aalborg Dame Roklub. Han er medlem af
Sønderborg Roklub og ror i dag motionsroning sammen med to faste makkere, David
Viborg og Sven Dyhr, to til tre dage hver uge.
I sommersæsonen er de tre herrer på en langtur på ca. en uges længde et eller andet sted i
Danmark og her i 2017 blev det så Aalborgs
tur til at tage imod Henning Plesner & Co. fra
Sønderborg Roklub.
De havde, efter eget udsagn, nogle dejlige og
meget vellykkede dage i Aalborg og fik roet
Limfjorden tynd, med ikke mindre end 91 kilometer, i egen medbragt båd, der selvfølgelig
blev placeret ved Aalborg Roklub.
At det blev en oplevelsesrig tur de tre sønder-

Ro-gæsterne fra Sønderborg er fra venstre David
Viborg, Sven Dyhr og Henning Plesner ved deres
medbragte båd, ”Sønderjyden”.

jyske roere ikke glemmer lige med det samme,
kan de alle skrive under på. De har altid selv
båd og trailer med og er derfor meget omhyggelig med, at alt udstyr kommer med hjem.
Men fredag den 4. august, hvor hjemturen
stod for døren, stod regnen ned i stænger, og
det gik lige en tand for hurtigt med at pakke,
med det resultat, at da selskabet kom til Sønderborg, var årerne stadig i Aalborg. Så det
blev en ommer med en tur mere til de nordjyske breddegrader, og få årene bragt sikkert
hjem.
Ud over rogæsterne fra Sønderborg, har
der blandt andet også været besøg af langtursroere fra Tyskland og Middelfart.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

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

Nyt fra
efteråret 2017
Af Frank R. Sørensen

Vi har nu forladt en typisk dansk sommer
og har taget hul på, forhåbentligt et godt
efterår, også for GAR’s arrangementer.
Sidste år bød desværre på to aflyste
GAR arrangementer, forårsfesten og
Candle Light Dinner i efteråret. Hvad
var grunden til, at de ellers festlige GAR
medlemmer glimrede ved deres fravær,
tilmeldingen var i hvert fald for lille, til
at arrangementerne kunne gennemføres.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 2. marts var løsningen på dette problem hovedpunktet på
dagsordenen. Her besluttede bestyrelsen
at der skulle ændres lidt på konceptet
med et foredrag om ”Det glade Aalborg
dengang” ved Jørgen Scheving, Vodskov. Dernæst passede det som fod i hose
med at lægge forårsfesten og månedens
Jazz-aften sammen, krydret med et flot
og lækkert tapas bord og dertil hørende
drikkevarer. Klubbens festlokale var
fyldt til bristepunktet og det blev en herlig aften.
Nu skal GAR medlemmerne snart have
festtøjet frem igen til den årlige efterårsfest, der i år foregår lørdag den 7. oktober. Her vil der blive serveret en virkelig
lækker 3 retters menu, leveret af Simon’s
Diner Transportable i Aalborg, og også
denne gang spiller klubbens Jazz og
Swing Band op til dans, men hold øje
med mailboksen for nærmere detaljer. Så
sæt allerede nu et stort X ved den 7. oktober, det bliver både en hyggelig og sjov
aften i gode venners lag.
GAR-Bestyrelsen efterlyser gode og
spændende foredragsholdere, der kan
fortælle et og andet om Aalborg og omegn og gerne også Limfjorden. Har du et
godt forslag, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

Er bådhallen blevet
til en svinesti?
Kig lige på fotoet ved denne artikel
– synes du det ser pænt ud?
Nej gu’ gør det ej, det er faktisk noget svineri
og misligholdelse af bådmateriel og båd.
Prøv næste gang, når båden skal spules af
efter en rotur, at bøje ryggen og få traileren
gjort ren for tang og diverse andet skidt.
Så holder det hele meget længere.

Vil man møde gamle bekendte, så er chancen
der ved klubbens månedlige Jazz og sving aftener. Ved et lykketræf skete det for 2 gamle
Agerstedboere, der ikke har set hinanden i
mange år.. På billedet ses Aase Eschen, gift
med Jens Jacob Eschen fra TiTo holdet og
Erik Myrhøj genopfriske minder fra barn- og
ungdom på Kvisselholt ved Agersted.
AALBORG ROKLUB
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100 år
Tekst Peter Laubek

Der er ikke mange tilbage i Aalborg Roklub,
der kan erindre, at Bærum Roklub og Aalborg
Roklub for år tilbage havde etableret et værdifuldt samarbejde. Heldigvis har robladets
USA redaktion ved Henrik Vejlstrup antennerne ude og kan meddele hovedredaktionen,
at Bærum Roklub her i sommer fejrede 100
års jubilæum og gør opmærksom på, at for
år tilbage hængte der et grøn/hvidmalet åreblad med grøn femtakket stjerne fra Bærum
på væggen mellem de to bæ rum på 1. sal.
Henrik Vejlstrups opråb fik redaktionen til at
kigge i de gamle annaler.
Ved klubbens 100 års jubilæum døbte Carl
Støckel, ham med Fyldepennehuset i Gravensgade, en nyindkøbt 2 åres inrigger ”AJS”
opkaldt efter N .Chr. Andersen kaldet AJS.
Båden er stadig at finde og operationsklar i
bådhallen. I de glade dage efter befrielsen i
foråret 1945 fik AJS den glimrende ide, at in-

vitere norske rosportsfolk fra Bærum herned
til Aalborg. Som der stod i robladet – når AJS
får en tanke , den være sig mere eller mindre
vild – så skal den gennemføres.
Det blev Gunnar Nielsen, Kemisk Industri,
der sikrede at ” Tanken ” blev virkeliggjort.
Gunnar Nielsen skiftede senere navn til Gunnar Scheuer, der også blev hædret ved 100 års
jubilæet i 1986, hvor Jens Thingskov døbte
en 4 åres inrigger ”Gunnar Scheuer” også en
båd, der er populær den dag i dag. Senest blev
den brugt af vore kaproere ved DM 2017 på
Bagsværd.
Gunnar havde lavet den aftale med nordmændene, at der skulle komme 20 norske
roere, der så skulle indkvarteres privat, inden
det planlagte Limfjordstogt skulle starte. Den
11. august stod forventningsfyldte Aalborgroere på Vesterbro ved G.F.L og ventede på de
første nordmænd. De høje flotte nordmænd i
deres grønne klubjakker, gjorde tydeligvis et
indtryk på værterne.

Billedet viser den store flok af norske roere, med de flotte grønne klubjakker, der var Aalborg Roklubs
gæster. Fra venstre i forreste række ses som nr. 3 Bærum Roklubs formand med det kendte efternavn
Hjalmar Stauning. Næstsidste i bageste række er Jens Lyche, der var en særdeles aktiv person i det
mangeårige venskab mellem Bærum Roklub og Aalborg Roklub.
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Efterfølgende er uddrag fra Limfjordstogtet
med de 20 nordmænd og de initiativrige Aalborgroerne.
Kvarterværterne fremviste byen for nordmændene. Aalborgtårnet, Kilden, Højskolehotellet (Gestapo`s hovedkvarter), Kong
Hansgades Arrest og Jens Bangs Stenhus.
Ligeledes blev der arrangeret en festaften
i Duus`Vinkælder. Da hver nordmand kun
måtte tage 10 kr. med ind i Sverige, man rejste
via Gøteborg – Frederikshavn, kneb det med
finanserne. En indsamling i klubben gjorde at
Aalborg Roklub kunne give hver af gæsterne
25 kr. Desuden fik nordmændene hver en
klubstander, klubsangbog samt 20 cigaretter
og 1 pakke tobak. Det sidste sponseret af en
bekendt tobaksvirksomhed, der havde betroede medarbejdere i klubben.
Limfjordstogtet gik vestpå, dels med egne
både og dels med lånte både fra bl.a. ADR og
Løgstør Roklub.
Det skulle vise sig at være vanskeligt at
stuve bådene, da nordmændene insisterede
på, at ville have deres kufferter med. Årsagen fremgik om aftenen i Nibe. I kufferterne
opbevarede nordmændene de flotte grønne
klubjakker, som blev brugt til at charmere
pigerne med, og det virkede. På vejen hjem
til teltpladsen efter ballet i Skal Pavillonen,
så man efter sigende overalt grønne jakker
omklamret af spinkle pigearme. Om natten
ved 4 tiden blev teltene oplyst af lygterne fra
en bil. Det var en lokal ungersvend, der var
ude for at se efter sin forsvundne kæreste. Der
dukkede sågar en pige op, som havde mistet
sin nordmand.
Det skulle vise sig, at nordmændene, der hovedsagelig var kaproere, ikke var vant til at ro
langture. Så der blev roet i lyntempo til Nibe.
Senere på togtet fik de dog lært at ro i langturstempo.
At initiativet fra Aalborg Roklub blev værdsat
af nordmændene fremgår af Bærum Roklubs
klubhistorie, hvor man blandt andet kan læse:
Nazisterne overtog Bærum Roklubs klubhus
på øen Danmark i februar 1942. Meget blev
ødelagt i de 3 år, klubhuset var på fremmede
hænder. Den 3. juni 1945 kunne man igen
holde standerhejsning.
Allerede i samme måned kom, der invitation
fra Aalborg Roklub i Danmark til 20 Bærum
Roere om at ro sammen med danske roere i

14 dage på Limfjorden. En oplevelse disse 20
roere aldrig har glemt.
Som en tak til de danske roere samlede de 20
Bærum Roere ind til en 4 åres inrigger, der
blev stationeret på Danmark øen, til brug i
norske farvande for danske roere. En båd
som blev brugt helt frem til 1996, hvor den
blev flammernes bytte. Bærum roernes Limfjordstogt blev på en måde også spiren til
stiftelsen af ”De Ældres Klub”. Uden tvivl
inspireret gennem Ajs og Gunnar, der netop
i de år havde forårsaget det såkaldte ” Ungdomsoprør ” i GAR.
En lang årrække efter krigen sendte vi roere
til Bærum, og om vinteren arrangerede Jens
Lyche og Hjalmar Stauning skiture for Aalborg Roklub, der dengang havde en regulær
skiafdeling.

Fra Aalborg Roklub
skal der lyde et stort tillykke
med de 100 år..!
Måske er det tid, hvor vi igen skal udveksle
rofarvande og fremme kendskabet til rosvendene i Bærum. En begyndelse kunne jo
være at sende et kaproningshold til regatta
på Bærums berømte kaproningsbane ”Kjørbobanen”.

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
AALBORG ROKLUB
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Runde fødselsdage
Roklubben og redaktionen ønsker hermed
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte
medlemmer:
75 år:

Finn Jensen 22. november
70 år:

Roar Clausen 16. september
Poul Dahl Fogh 30. september
Jens Chr. Binder Jensen 8. november
65 år:

Karsten Holt 4 september
50 år:

Michael Robdrup Rasmussen
13. september

- vi si’r tillykke
Roar Clausen
70 år
Den 16 september fylder
Roar 70 år. Roar var især
at finde på klubbens letvægts firer med styrmand i begyndelsen af 70’erne, hvor det blev
til adskillige sejre. Også et par sejre i otter
blev det til i 1969, blandt andet med vor
mand i USA: Henrik Vejlstrup.
Senere stod Roar i en årrække for AR’s gymnastik om vinteren på Ryesgade Skole og senere på Vesterkæret Skole.
I 1986 og 1987 var han i bestyrelsen som kaproningschef.
I 2007 blev Roar fortjent tildelt klubbens
ærestegn for ”En aldrig svigtende indsats og
hjælpsomhed”.
I 2010 fik en ny to åres inrigger navnet Roar.
Og i forbindelse med dåben blev det fremhævet, at Roar på sin stille facon løser mange
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opgaver i klubben, det være sig fra reparation
af både til udskiftning af pærer, oprydning i
køkkenet eller fyldning/tømning af opvaskemaskinen og meget mere. Alt sammen ikke
for at høste roser, men fordi opgaverne er der,
og at det er til gavn for vor klub. Mangler nogen noget nyt rotøj, ja så er det også Roar, der
er ”bestyrer” af ”tøjbutikken” i klubben.
Siden 2007, hvor vi dannede Veteranotteren,
har Roar været fast mand på holdet, og vi
værdsætter hans behagelige og trofaste selskab.
Stort tillykke fra
Veteranotteren.

Poul Fogh
70 år
Den 30 september fylder
Poul 70 år. I begyndelsen af
halvfjerdserne dyrkede Poul
kaproning, og sølvskjoldene i hallen viser en
sejr i otter og en i firer med.
I halvfjerdsernes anden halvdel kastede
Poul sig over langtursroningen, og især to
spektakulære ture skiller sig ud: ”Vendsyssel
rundt” med Per Nygaard, Ib Nygaard, Jens
Thomsen og Poul Erik Trolle. Holdet nåede
imidlertid ikke hele vejen rundt, da de måtte
opgive nogle få sømil nord for Thyborøn på
grund af hårdt vejr i Vesterhavet.
Den anden tur gik fra Göteborg til Oslo, sammen med Mikael Hermansen og Torben Fristrup. Og denne meget lange tur langs Sverige
og Norges kyster blev gennemført på knap 3
uger. Imponerende.
Fra 2007 og til dato har Poul siddet 5’er på
Veteranotteren. Og vi roer ikke mange ture
uden at tilråbet ”Hej Poul” lyder over Limfjordens vande fra de kajakker vi passerer,
specielt på nordsiden af Egholm. Poul og i
øvrigt hans kone Karen Margrete, har nemlig
også kastet sig over kajakroningen her i hans
otium.
Vi kan blive helt forpustede, når vi hører,
hvilke aktiviteter Poul (og hustru) dyrker ved
siden af roningen i AR: Flere ugentlige ture i
kajak, flere ugentlige ture i svømmehal med
kilometerlange distancer samt så lige en tur

på golfbanen. Og så cykler han selvfølgelig
i roklubben året rundt, ganske vist over Kulturbroen.
Vi værdsætter Pouls gode humør og positive
væremåde, og vi ser frem til fortsat mange
gode ture med Veteranotteren.
Tillykke fra rokammeraterne.

Jens Chr. Binder
Jensen
70 år
Den 8. november runder
Jens Chr. de 70 år.
Jens Chr. startede sin rokarriere i Horsens roklub, idet
han begyndte at ro sammen med nogle af sine
medstuderende. Efter nogle år i Horsens kom
Jens Chr. til AR i 1973, og han blev straks et
meget aktivt medlem. Da den store ombygning af 1. salen, hvor der blev udført en brandsikring af første salens bærende konstruktion
i bådehallen, og hvor altanen mod fjorden
blev udvidet til den nuværende bredde, var
det med frivillig arbejdskraft, at arbejdet blev
udført! Leif Jørgensen, Mikael Hermansen og

VI er oppe på
tangenterne ...

Jens Chr. var nogle af de bærende kræfter i
dette store arbejde.
På kaproningsfronten dannede Jens Chr. en
meget stærk dobbelt sculler med Poul Henriksen. Det blev til en lang række sejre for
dette par ved danske kaproninger i årene
1974, 1975 og 1976. Desuden blev der også
et par sejre i firer med og i otter.
Og allerede året efter indmeldelsen blev han
valgt ind i bestyrelsen som næstformand, en
post han bestred i 5 år.
Senere hen blev Jens Chr. banedommer i
DFfR regi, og virkede ved en række danske kaproninger. Det medførte også, at den
hedengangne Aalborg Regatta havde glæde
af Jens Chr. som trofast banedommer i en årrække ved de årlige regattaer på Limfjorden.
Siden 2007 har Jens Chr. været fast mand på
Veteranotteren. Vi kender ham som stærk og
udholdende, og selv om hænderne er blevet
opereret flere gange for knuder, så giver han
ikke op.
Han er også en af holdets mest berejste medlemmer, mange og lange ture til fjerne rejsemål er det blevet til. Og typisk for Jens Chr.
så sætter han sig grundig ind i historien, bag
de rejsemål han besøger, og dette kan vi andre
så høste gavn af bag efter.
Tillykke fra rokammeraterne.

Målgruppe og budskaber

design og udformning

elektroniske medier

tryksager

øvrige medier

salg

Bliv inspireret på
www.novagraf.dk
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der ville vinde anerkendelse hos cheftræneren, nåede vi Norden, Her skete endnu et ”Under”. Peter foreslog, at vi fortsatte til 1. kost.
Undrende fortsatte vi roningen vestpå. Ved 1.
kost mente Peter, at vi næsten var i Gjøl, man
kunne jo tydeligt se masterne fra sejlskibene,
så vi vendte om.

g at Kem Ehlers, der er læge i Sverige, er
søn af legendariske ungdomsleder og senere
kredsformand i DFfR`s nordlige kreds Poul
Erik Ehlers. I klubbens hall, hænger bruntonede portrætter af de tre musketerer og
æresmedlemmer Frank Pedersen og Poul
Erik Ehlers og Chr. Springborg (Kringeling).
g at – og det er ganske vist – at formanden
for ADR har modtaget brev fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der skriver, at
sejladsforhindringen ( som det hedder i militært sprog) er blevet fjernet. Blandt roere
blev denne forhindring , der lå i Nørredybet
i vandet udfor enden af startbanen, kaldt
7-Stenen.
g at det kniber med energien, læsekompetencen eller synet hos visse morgenroere. Et
morgenhold havde båret årerne til Kanolle
ud på slingersen for efterfølgende, at sætte
Kanolle i vandet. Et andet hold havde søsat
Ehlers. Da Kanolle`s besætning skulle bruge
deres årer, var de ombord på Ehlers, der
var afsejlet, og man måtte ty til Ehlers årer.
Surt show. Pågældende uheldige helte bedes
kvikke lidt op om morgenen, søge et læsekursus ved AOF eller gå til Louis Nielsen.
g at Peter Simonsen, inkarneret langturssejler, der aldrig har lagt skjul på, at roture
udenfor farvandet mellem Norden og Østre
Havn er at betragte som langture. En tirsdag
morgen med barbervand, tog fanden ved ham.
Tanken om, at han og Conny skulle til Alsace
og Frankrig i 3 uger og labbe årets hvid – og
rødvin i sig, satte ham i en lykkerus. Han satte sig på strokepladsen og med en kadence,
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g at lægen forleden kom med følgende
bemærkning til en kendt Aalborg – Roers
frue: ”Det er en imponerende kundskabstørst deres søn har, kære frue. Hvem
har han arvet den efter?” Fruen svarede uden
tøven:” Det skal jeg sige dem doktor, det med
kundskaberne har han efter mig – tørsten efter
faderen ”.
g at selv landkrabber kender den lille
sætning ”fange en ugle”, hvormed der menes
, at roeren ikke får åren rigtig i vandet. På
søen er betydningen,at rorgængeren er uopmærksom og ligger så højt i vinden, at sejlene
be-gynder at leve ( blafre ).
Kommentar fra udlandet:
g at medlemsbladet har modtaget en lille
kommentar fra udlandet:
Som styrelsesmedlem og i dag kasserer i et
par idretsforeninger/sejlklub, ved jeg at det
ofte er småt med pengene i klubkassen. Jeg
har väret medlem af Aalborg Roklub siden
1959, da min far, Poul Erik Ehlers, melde
in meg, - dagen efter jeg blev födt. Jeg har
tilbrakt tusindvis av timer i klubben i den tid
jeg var aktiv og bode i Aalborg. Den blå farven med malteserkorset har aldrig forsvundet
fra min kropp og själ. Jeg har nu boed i udlandet i over 30 år (efter 7 år i Köbenhavn), men
jeg läser med stor interesse Aalborg Roklubs
medlemsblad, hver gang det kommer. Desverre har jeg dårlig mulighed at väre med på
alle fine arrangemanger, men jeg fölger dem
på avstand med fornöjelse. At miste klubbladet skulle väre som at miste en stor del av
min historie og baggrund som dansk. Porto er
i dag dyrt, men jeg betaler gerne for porto til
Sverige, så jeg også i fremtiden får mit käre
roblad. Alternativ kan jeg bidra med en mindre donation, så klubben ikke har omkostninger for min del. - Håber på forståelse.
Med venlig hilsen
Kem Ehlers

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

AALBORG ROKLUB

23

B

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.

Husk GAR efterårsfest 7. oktober
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

