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UlrIK sAXAGer
Digtervejen 16 
9200 Aalborg SV 
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AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Anders THOmsen
Kronosvej 44
9210 Aalborg SØ
2224 1936
AndersThomsen@
AalborgRoklub.dk 

Kasserer: 
AllAn Pedersen
Nørholmsvej 25 
9000 Aalborg 
9818 2785 
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem: 
TrOels ØlHOlm
Lektorvej 26
9000 Aalborg
2758 8274
TroelsOlholm@
AalborgRoklub.dk 

Bestyrelsesmedlem:  
JOnAs svAne
Borgmester
Jørgensensvej 3
9000 Aalborg
Mobil: 2373 7514
JonasSvane@
AalborgRoklub.dk

 

BESTYRELSEN:

MaTERiEL:

Gamle Aalborg Roere: 
FrAnK r. sØrensen
Akelejevej 4 
9310 Vodskov 
2924 9077 
franksor@stofanet.dk

GaR:

SøSpoRTSvej 8 
9000  AAlboRg 
Tlf.: 9812 6719
www.aalborgroklub.dk
mail@aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

aaLBORG
ROKLUB:

NæSTE ROBLad UdKOMMER i NOvEMBER MåNEd - dEadLiNE 15. OKTOBER

MEdLEMSBLad:
PeTer lAUBeK
Ansvarshavende:
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208
peterlaubek@joda.dk

KArsTen HOlT
- se formand

FrAnK r. sØrensen
2924 9077
franksor@stofanet.dk

sTeen vIllAdsen 
2071 5088
Barken 30 B
9260 Gistrup
kmsvilladsen
@hotmail.com

medlemsBlAdeT
udkommer 6 gange årligt, ca. 
den 15. i de ulige måneder (januar, 
marts, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet “afsen-
derens” navn, så det er tydeligt 
hvis mening, der gengives. 

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

Den danske sommer har som bekendt været 
fantastisk. 71 registrerede sommerdage, 
hvor temperaturen er over 25 grader. Det har 
naturligvis haft en gavnlig effekt på roningen, 
hvor hele 158 medlemmer har benyttet vejret 
til en eller mange ture på Limfjorden.
Før vi kigger fremad – her et tilbageblik på de 
netop afholdte aktiviteter, der bestemt giver 
anledning til skyde brystet frem og næsen i 
sky. 
Vi har som kendt netop fejret klubbens fød-
selsdag nummer 132. Det er en vigtig tradi-
tion i klubben at holde denne dag i hævd, og 
mange sluttede op om dagens festligheder – 
såvel morgenbordet som frokosten.
Christina og Mette stod for serviceringen 
af den sultne skare af medlemmer – og det 
gjorde de med bravour. Stor tak for indsatsen.
Klubben havde i år hele 19 jubilarer, der 
skulle hyldes. 3 af disse var 50 års jubilarerne 
Hans Nygaard-Pedersen, Knud Verner Peder-
sen og Henrik Veilstrup (our man over there).
Henrik Veilstrup var kommet den lange vej 
fra USA til Aalborg for at modtage sin 50 års 
nål.
Se artiklen om fødselsdagsfrokosten andet-
steds i bladet.
I weekenden 1. og 2. september deltog vore 
universitetsroere i forbundsmesterskabet i 
coastalroning, der foregik ved Stevns Roklub 
ved Rødvig. Det blev til hele 2 medaljer af 
guld og 1 af bronze. Flot indsats af teamet og 
stort til lykke til de nye forbundsmestre. En 
udførlig reportage af stævnet og vore roeres 
indsats kan læses på roinfo.dk. 
Ved samme stævne var Aalborg Roklub 
repræsenteret ved Sten Zülow, der jo har 
sæde i DFfRs hovedbestyrelse. Sten skulle 
overrække medaljer og holde den afsluttende 
tale. Stor tak til Sten for indsatsen, der også 
vidner om, at Aalborg Roklub bidrager til og 
opnår indflydelse på dansk roning.
Forude venter Løvfaldsturen og stander-

strygningen – og naturligvis den nødvendige 
slutspurt for at opnå den kilomerindsats, som 
man har sat sig som mål.
Løvfaldsturen finder sted fra Frederikshavn 
Roklub og destinationen er Hirsholmene. 
Turen har rekorddeltagelse med 80 deltagere 
– heraf 14 fra Aalborg Roklub. Flot !
Standerstrygningen finder sted lørdag, den 
27. oktober. Programmet for dagen vil snart 
blive offentliggjort – men ét er sikkert: der 
afholdes kanindåb for vore mange nye roere.
Bemærk, at standerstrygningen finder sted en 
lørdag – og ikke som tidligere om søndagen. 
Vi afslutter dermed sæsonen samme dag som 
de øvrige roklubber i Aalborg.
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen – og 
kig ned til denne festlige dag, der naturligvis 
afsluttes med rokammeratligt samvær lørdag 
aften.
Husk at vort fantastiske big band blæser ek-
stra liv i opholdsstuen den første tirsdag i 
hver måned. 
Standerstrygning er som bekendt ensbe-
tydende med vinteraktiviteter – herunder 
svømning i Sofiendalskolens svømmehal. 
Første svømmedag er søndag, den 4. novem-
ber – 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.

 Romotion - ER go’ motion
 - hele året..!

 MoTIoNSTURNeRINg - august:
 
Af Jens Brandt

Kilometer  52.668
Gæste-km 4.520
Km ialt 48.148
Antal roere  104
Gennemsnit  306,675

Det er uændret Allan Pedersen, der 
har føringen i Aalborg, med km 2.119 
og knap 400 km til nr. 2, så han har 
taget en solid føring.
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27.  Kanindåb- Standerstrygning -
  Kaninfest

 6. Jazz-aften kl. 19.30 
 4. Første svømmedag kl. 17-18 i 
	 	 Sofiendalskolens	Svømmehal

  Medlemsbladet udkommer
 4. Jazz-aften kl. 19.30  
 24. Julebadning kl. 14.00

Aktiviteter via opslag i klubben, elektronisk 
post (mail) – samt specielt via medlems-
bladet, der udkommer ca. den 15. i 
månederne:

•	 januar 
•	 marts 
•	 maj 
•	 juli 
•	 september 

  Robladet udkommer
  8.  Frederikshavn afholder Løvfaldstur
   “Hirsholmene rundt” 
  - se hjemmesiden

  5.-7. Trænerkursus - Modul D -   
  Odense
13.  GAR Efterårsfest

AkTIvITeTSkAleNDeR 2018

 September:

 OktOber:

 December:

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 Allan Pedersen

Forside:  de tre raske rosvende Henrik 
Veilstrup, Per Nygaard og Peter Gade-
gaard netop landet efter tur på fjorden.
Foto: Peter Laubek

 nOvember:

Hen over sæsonen, er der

fællesroning
 Mandag:  Kl. 17:00
 Onsdag:  Kl. 17:00
 Lørdag:  Kl. 09:00

Der er ingen krav om tilmelding

Tirsdag  kl. 16:30  – (15-17 km)
Torsdag  kl. 16:30  – (15-17 km)
Hvis man er interesseret i at ro langt tirs-
dag og torsdag, skal man melde sig til:

Anders Thomsen:
AndersThomsen@AalborgRoklub.dk

Mød omklædt i bådehallen til angivne 
starttidspunkt, og du er garanteret 

en god tur.
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Tekst: Frank R. Sørensen
Foto: Mette Bacher

Dette års DM rostævne for coastal blev 
en stor succes, ikke mindst for Aal-
borg Roklub med 2x guld og en 3. plads.
Regattaen der var arrangeret af 
Stevns Roklub, var den største coa-
stal regatta i Danmark nogensinde med 
ikke færre end 52 tilmeldte mandskaber.
På startlinien fandt man både en tidligere 
Ol-roer, landsholdsroere og deltagere fra 
sidste års coastal VM men trods det, at 
vejret var for godt til denne bådtype, så 
var der ikke en finger at sætte på roningen.
Aalborg Roklub var som altid med i front og 
tog godt for sig af de ædle metaller. Klub-
bens UNI-roere gør det godt og er værdige 
repræsentanter for vores elskede roklub. De 
træner flittigt hver morgen kl. 06.00 under 
kyndig vejledning af cheftræner Bjarne Ped-
ersen og i weekenden den 1. og 2. septem-

ber gav det igen pote med 2 guldmedaljer 
og en bronze ved DM stævnet i Rødvig.
Aalborg mandskabet der vandt guld i M4X 
coastal, i tiden 25.26.25 på 6000 meter, bestod 
af Simon Staal, Asger Laursen, Esben Ravn og 
Christian Hauge med Mette Louise som cox. 
Aalborg Roklubs anden båd i samme løb blev 
slået af et svensk hold og henvist til tredjep-
ladsen. Holdet bestod af Simon Meijer, Mar-
tin Ask, Jonas Svane og Karl Emil med Søren 
Bagger Christensen som cox. Dette hold 
gennemførte de 6000 meter i tiden 26.56.71
Troels Danielsen og Jesper Quist stod for 
dagens helt store overraskelse i M2x coastal, 
hvor der var 5 både til start på de 6000 meter, 
et ræs som Aalborg-drengene vandt i tiden 
28.14.86 over nr. 2, Ringsted Roklub med 
blandt andet Thomas Ebert, tidligere OL-
deltager på Guldfireren og sikrede dermed 
guldet til Aalborg. Det var et løb, hvor der var 
tæt kamp om pladserne – Så et stort tillykke 
til de skrappe Uni-roere fra Aalborg Roklub.

På billedet ses Jesper Quist Jensen og Troels Dalgaard Danielsen med guldmedaljerne. Sølvet gik til 
Ringsted Roklub og bronze til Danske Studenters Roklub.

To coastal dM til 
Aalborg roklub
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Der er monteret en nøgleboks på bådpladsen, 
således at man altid kan komme ind, selvom 
alle portene er blevet lukket.

Koden er pt.1886, men vil blive ændret på et 
tidspunkt. Når det sker, vil det blive omtalt i 
robladet.

Når koden er indstillet, presses den sorte knap 

til venstre ned, og boksen åbnes. Når brikken 
er lagt tilbage, drejes de 4 hjul til en anden 
indstilling og boksen lukkes.

 Allan Pedersen

FÅ DIT BUDSKAB 
UD OVER RAMPEN!
Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med 
at flytte sig,  så I bliver set, forstået og husket. 
Vi brænder for at skabe  re  sul tater, der udvikler 
din forretning og skaber vækst.

Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S  ·  Lyngvej 3  ·  9000 Aalborg  ·  Tlf.: +45 96 35 77 77

Nøgleboks

Nøgleboksen
er placeret 

her..!
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INDbyDelSe TIl eN SpæNDeNDe

gAR-efterårsfest
med lidt godt til ganen, spændende foredrag og jazz/swing musik

i Aalborg Roklubs festlokale på første sal

Lørdag den 13. oktober 2018 kl. 19.00
prOgram:

Kl. 19.00 velkomst
Kl. 19.10 Oplæg til aftenens spisning

Kl. 19.20 Spisning, består af 3 lækre retter samt kaffe. 
Senere dans og hyggeligt samvær til tonerne fra 

aR Jazz & Swing Band. - Kl. 24.00 Musikken stopper

i år er det Jacob Bach fra Holte Vinlager, der laver maden og forklarer 
om de tilhørende vine, ligesom han sikkert har nogle gode vintilbud med 

til selskabet. 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.

FESTMåLTidET BESTåR aF: 
velkOmStDrink: cava

FOrret: røget ørred med grønne asparges og rødløgsdressing 
samt flutes. Hertil hvidvin

Herefter byder Jacob på en extra rødvin som en god optakt til forretten.
HOveDret: Confit de carnard med små bagte kartofler rødkålssalat 

grøntsager og en himmelsk sauce. Hertil rødvin
DeSSert: chokoladekage, vanille is og hindbærpure. 

Hertil dessertvin
Pris: Kun kr. 275,- pr. person, incl. GAR tilskud, vin til maden og kaffe.

vin – øl og vand kan købes.

Bindende tilmelding: På opslag i Aalborg Roklub elller SMS på 29 24 90 77 eller mail 
franksor@stofanet.dk - Princippet, først til mølle, først malet, er gældende.

Senest tilmelding fredag den 05. oktober 2018.

Til             ’s medlemmer:
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Kanintur til mejeriet 
lørdag den 11. august 2018.
Deltagere: Allan, Anders T, Anders 
(Kanin), Andreas (Kanin), Christoffer, 
Henrik, Morten og Sara. Sidstnævnte 
venligst udlånt af Aalborg Dame 
Roklub.

Tekst og foto: Anders (Kanin) Askholm

Skyerne hang tunge og truende over vores 
smukke gamle klubhus og sendte et let regn-
vejr vores vej. Fjorden lå som en stor grå bly-
plade imellem Aalborg og Nørresundby, ”et 
lidt kedeligt vejr”, sammenlignet med resten 
af sommerens sol og varme.
De flotte ”Galeaser” Ib Stetter og Roar blev 
gjort klar til turen, fornødenheder blev pakket 
og turstemningen begyndte så småt at ind-

finde sig.
På fjorden blev vi begunstiget med en vest-
gående strøm, en meget svag, næsten ikke 
eksisterende vestenvind og en behagelig tem-
peratur på 18 grader. Det som fra starten af 
lignede et kedeligt vejr, viste sig at være dej-
ligt, nærmest perfekt rovejr.
I den lette regn, som hurtigt forsvandt, gled 
de to elegante både hurtigt og taktfast mod 
den store sagnomspundne Ryå.
Som kanin hører man meget om turen til me-
jeriet, man fornemmer, at turen nærmest har 
kultstatus i Aalborg Roklub. Har man været 
ved mejeriet, så er man næsten en af dren-
gene. 
Vi glider ind i Ryå, og på grund af det smalle 
farvand bliver fornemmelsen af bådenes ha-
stighed forstærket. Det er ret vildt, hvor hur-
tigt man egentlig bevæger sig.
Ved bådelauget holder vi ekspeditionens 
første pause. Roklubben er her vært for et 
kongeligt morgenmåltid bestående af rund-
stykker med smør, ost og syltetøj samt varm 
kaffe og te. Fantastisk!
Efter en velfortjent pause, hvor der blev ud-
vekslet løgnehistorier, fortsatte turen mod det 
forjættede land, mejeriet. 
Turen op af åen var en enestående oplevelse, 

Aalborg, 
Amazonas og ryå is

Den berømte Ryå Is indtages i mejeristens gamle 
dagligstue.
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Allans maleriske fortællinger om de for-
skellige steder vi passerede på vores videre 
færd, sammenholdt med den flotte natur, gav 
fornemmelsen af, at man var et helt andet 
sted end i Nordjylland. Man følte sig nær-
mest henført til sydlige himmelstrøg.
Mejeriet; Endelig tilbage til civilisationen. 
Vores frokost blev indtaget i hyggelige om-
givelser, og næsten alle havde madpakker 
med. Løgnehistorierne fortsatte og hyggen 
bredte sig. Desserten bestående af softice af 
højeste kvalitet, blev indtaget i mejeristens 
gamle dagligstue, en meget speciel oplevelse 
som på det kraftigste kan anbefales.
Da vi vendte bådene og begav os hjemover, 
havde piben fået en anden lyd, nu skulle vi 
bare hjem, og det kunne kun gå for langsomt. 
Vi satte årene i vandet; og rastepladsen, både-
lauget, og pumpestationen fløj forbi. Da vi, 
som skudt ud af en kanon, kom ud af åen, 
var strømmen i fjorden blevet østgående, og 
den vestlige vind, som tidligere nærmest ikke 
havde været eksisterende, var blevet frisk, 
tjuhej hvor det gik, og inden vi så os om, var 
vi tilbage i Nordjyllands hovedstad.
Tilbage i Aalborg blev bådene spulet ud-
vendigt og indvendigt, aftørret og kørt tilbage 
i stalden. Turens begivenheder blev vendt 
over en øl i klubbens bestyrelseslokale og 
dagen blev afsluttet med lidt flere løgnehi-
storier.
Jeg har i mange år haft lyst til at gå til roning, 
men først i år har jeg taget mig sammen til 
at komme i gang. Det skulle jeg ha’ gjort for 
mange år siden. Jeg nyder motionen, og jeg 
nyder alle de nye spændende bekendtskaber, 
jeg har fået i Aalborg Roklub.
Tak for en dejlig tur til mejeriet og tak for, at I 
har taget godt imod mig i klubben.

PeNgegaver
Aalborg Roklubs fødselsdag nær-
mer sig og sædvanen tro så 
doneres der pengegaver blandt 
jubilarerne.
Skattefar har imidlertid godkendt 
DFfR med en gavegiro-ordning, 
hvor privatpersoner og virksom-
heder kan donere et beløb til 
Dansk Forening for Rosport og få 
et fradrag i skatten. Så kan man 
eksempelvis hæve gavebeløbet og 
stadigvæk betale det samme! 
Nu er det jo Aalborg Roklub, som 
man ønsker, at pengene går til, og 
det skal selvfølgelig anføres, når 
man overfører pengene.

Pengegaver kan venligst indbetales 
og fratrækkes i skat gennem DFfR´s 
gavegiro på følgende to måder:

• Reg nr. 4180 kontonummer 
1552198 (Med angivelse af gave-
beløb til Aalborg Roklub og angiv 
at du ikke ønsker at være anonym 
giver).

• Mobilepay nr.: 2286 0277 (Med 
angivelse af gavebeløb til Aalborg 
Roklub og angiv at du ikke ønsker at 
være anonym giver).

Du kan få alle detaljer om penge-
gave, skat, gavegiro mm. på: https://
roning.dk/kerneydelser/viden/dffr-
gavegiro/

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

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

Garanti for kvalitet
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Fur rundt Tekst og foto: Torkild Carlsen

Fredag den 13. juli var vi fem raske rosvende, 
Allan Pedersen, Henry Kruuse, Carl Lynge, 
Steen Zülow og undertegnede, der sammen 
med nogle raske damer fra Aalborg Da-
meroklub satte kursen mod Nykøbing Mors 
Roklub, hvor vi skulle låne både for næste 
dag at ro Fur rundt.  
Men først skulle vil til Fur, en tur på 11 km i 
strid vind og bølger med skum, der gav godt 
med vand indenbords, Sallingsund var hård 
at krydse, men belønningen ventede forude i 
Fur Sund, hvor der var roligt vand. Vi nåede 
alle Fur i god behold og fik bådene på land 
ved Fur Bådelaug, som ligger umiddelbart 
øst for færgehavnen. Efter roturen sørgede 
pigerne fra Dameroklubben for aftensmad, 
som de havde kreeret hjemmefra. Dejligt med 
kvinder, som tænker fremad.
Næste dag skulle vi Fur rundt, men vinden 

havde absolut ikke lagt sig og arrangørerne 
bestemte,  at vi ikke måtte ro rundt om øen, 
men skulle blive på østsiden, hvor der var fint 
rovand. Om søndagen mødte endnu en del-
tager op Tage Kirkegaard, som ville ro med.   
Roturen rundt øen foregår sammen med 
marchen Fur Rundt, og i den anledning var 
der opstillet oaser, hvor der kan købes kaffe 
og kage, lækre hjemmebagte kanelsneg-
le, vi roede langs kysten på østsiden af øen og 
heldigvis havde de opstillet en oase der, hvor 
vi kunne holde en velfortjent pause. Turen 
frem og tilbage langs kysten blev opmålt med 
meters nøjagtighed af GPSfolket til 22 km. 
Turen øen rundt er på 24 km.
Om aftenen var der havnefest og i det store 
øltelt med musik, havde Lise Pedersen be-
stilt  2 store borde, hvor vi kunne indtage 
vores aftensmad og nyde musikken. Øllet 
det var selvfølgelig fra Fur Bryghus, ligesom 
man også kunne købe øl fra Hancock. Kan 
kun sige, vi havde nogle rigtige gode timer 
i festteltet. 
 Næste dag, søndag, havde vinden lagt sig og 
solen skinnede fra en skyfri himmel. Vi roede 
til Nykøbing i et fantastisk vejr og fik afle-
veret bådene.
Har du ikke været  Fur rundt så meld dig næste 
gang, det er en stor oplevelse, og vi havde en 
rigtig god tur stor tak til alle deltagerne.

Mandskaberne, der oplevede Limfjordens 
smukkeste ø, med dens spændende og sær-
prægede natur.
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Af Frank R. Sørensen

Så swinger jazzen igen i de skønneste toner 
på førstesalen i Aalborg Roklub. Tirsdag af-
ten den 4. september spillede et veloplagt 10 
mands orkester op til en hyggeaften, hvor 
både vejret, Limfjorden og aftenens reper-
toire var i top. Der blev lagt hårdt ud og for 
fuld udblæsning, uden for nummer, med C-
jam. Herefter tog bandet hul på aftenens pro-
gram med ”All of Me” samt mange kendte 
swing og jazz numre. Der blev også tid til at 
Bent og Francis kunne øve deres fællesnum-
mer, ”Mood Indigo”, hvor Francis snød sig til 
en ekstra solo.
Stemningen blandt publikum var god og den 
varme eftersommeraften gav en god appetit 
på de kolde vand og øl. I pausen kunne pub-
likum nyde det gode vejr og Limfjorden fra 
balkonen.
AR Swing Band måtte ud blandt sine 
musikalske venner og låne et par substitutter, 
da bandets faste trommeslager og klaverbok-
ser var forhindret. De blev flot afløst af Eigil 
Nielsen på klaver og Henrik Kostending på 
trommer.
De nye UNI-roere, der møder op i Aalborg 
Roklub for at ro enten kap- eller motionsro-
ning, kan meget andet end at trække hårdt i 
en åre. AR Swing Band havde ved aftenens 
koncert fået forstærkning af Dan Hejslet på 
trompet. Han er en af de nye UNI-roere og 
bliver han lige så god til at ro som han spiller 

trompet, så har vi helt sikkert en ny Verdens-
mester på vej til Aalborg Roklub.
Næste gang bandet spiller i klubben bliver 
ved GAR’s efterårsfest den 13. oktober. 
Derefter er der normale jazzaftener i novem-
ber og december måned på månedens første 
tirsdag. 
I januar 2019 er der ingen jazzaften, da alle 
skal have nytårsløjerne ud af kroppen, men 
bandet er på scenen igen i februar måned. 
Nærmere derom senere. - Se side 17.

Flot fremmøde til 
efterårets første 
jazzaften

Sæbydrengen Dan Hejslet for fuld udblæsning.
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Tekst og foto: Peter Laubek

Dannebrog vajede udenfor klubben, vejret 
var rimeligt og 35 rosvende var mødt op mor-
genbordet kl. 9, hvor bestyrelsen havde disket 
op til brunch suppleret med Gammel Dansk 
og 1 Enkelt. En formand i strålende humør 
satte festlighederne ved AR`s 132. fødselsdag 
i gang bl.a. med bemærkningen om, at det var 
en historisk dag, nemlig første gang klubben 
fylder 132 år. I år havde vi den store glæde, 
at redaktionens trofaste medarbejder Henrik 
Veilstrup, fra Pittsburg , Pennsylvania, USA, 
sammen med datteren, havde taget turen med 
fly over ”Dammen” for at være med til fest-
lighederne. Henrik besøgte klubben allerede 
om torsdagen sammen med datteren, der er 
sygeplejerske. Herfra gik han sammen med 
Roar og Jens F. over på Kysten, hvor alle de 
gamle rokammerater havde sat ham stævne.                                                                                                                                          

Efter morgenkaffen og da næstformand Ulrik 
Saxager havde krattet morgenhonoraret ind 
blev rosvendene sluppet løs. En efter en – 
gled bådene på vandet.  
Det blev bemærket, at den første inrigger, som 
kom på fjorden var ”Roar” med Peter Gade-
gaard ved roret, Henrik Veilstrup på pligten og 
Per Nygaard som stroke. Helt sikkert mange 
år siden Henrik har haft en åre i hånden, men 
han havde et rutineret mandskab med, og det 
viste sig hurtigt, at den gamle kaproer ikke 
havde glemt, hvordan man håndterer en åre. 
Mange af de tilstedeværende var kaproere 
sammen med Henrik tilbage sidst i 60’erne, 
hvor Henrik bl.a. sad på klubbens seniorotter. 
Henrik fik en tur ned i havnen, hvor han 
kunne opleve Aalborgs nye havnefront fra 
søsiden. Da Peter Gadegaard var sendt på 
fjorden som støttepædagog, manglede hans 
sædvanlige mandskab ham. Derfor blev der 
plads til, at redaktionen kunne sende en ob-
servatør ud med klubbens fireåres gigbåd 
”Laubek”, hvis mandskab i øvrigt bestod af 
Niels Erik Hofman, Michael Hermansen, Jens 
Chr. Jensen og Bernhard Andersen. Turen gik 
til Dæmningen og robladets udsendte startede 
på etten. Herefter blev det pladsen som cox 
og afslutningsvis som stroke. Det var nyt for 
en Team Torsdag roer. Vi føjter ikke frem og 
tilbage i båden. Vi beholder vores plads fra 
afgang til hjemkomst. 

Fødselsdagsfrokosten
LØrdAG 25. AUGUsT

Med den gamle letvægtsmester Per Nygaard 
på stroken og Henrik Veilstrup på pligten navi-
gerede Peter Gadegaard “Roar” ned i havnen, så 
Henrik kunne opleve The Port Of Aalborgs nye 
havnefront.
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Efter hjemkomsten, hvor bådene nåede hjem 
inden der kom en voldsom regnskylle, var der 
badning og sauna. I saunaen bliver der talt fra 
leveren og mobbet. Det gik blandt andet ud 
over Peter Gadegaard. Man truede ham med, 
at hans plads på seniorotteren var i fare. Det 
tog Peter G. ganske roligt og replicerede om 
de var klar over, at han var ansat som pæda-
gog af kommunen og fik løn for at passe dem!
Præcis kl. 13 jog formanden de sidste ind fra 
altanen og alle bænkede sig i de forskellige 
grupper. Karsten  bød velkommen endnu en 
gang og introducerede de 2 skønne ropiger 
Mette og Christina, der skulle servicere fød-
selsdagsgæsterne og det skulle vise sig, at det 
gjorde de fremragende. Alle kvikke bemærk-
ninger til dem fra rosvendene blev elegant 
returneret. 
Frokosten bød på marinerede sild, brændevin, 
øl og skipper labskovs, en herreret, der be-
kom de sultne roere vel. Ind imellem tog for-
mand Karsten ordet dels med opfordring til 
at synge: ”Blæsten går frisk over Limfjordens 

vande” som passer rigtig godt til klubbens 
blandede mandskor dels omtale af de første 
af de 19 jubilarer. Desværre er der for mange 
af jubilarerne, som melder afbud. Det blev 
foreslået, at de skulle betale et fraværsgebyr 
på 1.000 kr.
Endvidere oplyste formanden, at man om få 
dage var færdige med den grundige gennem-
gang af alle skabene i omklædningsrummet. 
Alle skabe havde været åbnet. Peter Gade-
gaard udtalte, at han ikke havde  opdaget at 
skabet havde været åbnet, hvortil formanden 
spurgte om han ikke havde opdaget at hans 
rosokker var blevet vasket? Formålet med 
processen var, at man nu havde nøgler til 
alle skabene. Her kom Børge Christoffersen 
med en alvorlig formaning. Når et medlem 
afgår ved døden, finder kammeraterne alt for 
ofte øl, der langt har overskredet datoen for 
holdbarhed. Sørg venligst for en løbende ud-
skiftning af de små grønne håndslukkere, så 
de efterladte kammerater ikke udsættes for 
kedelige oplevelser. Børges indlæg blev vel 

Aalborg Roklubs stolte formand flankeret af de tre brave Aalborgroere og 50 års jubilarer:Fra venstre 
Henrik Veilstrup, forrest Verner Pedersen og til højre Hans Nygaard.
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modtaget af forsamlingen.
Efter den virkelig velsmagende skipper lab-
skovs, der blev leveret af slagteren i Kås, 
nåede forsamlingen frem til den højhellige 
stund, nemlig uddelingen af kors, bånd og 
stjerner. Navnene på de 16 jubilarer fremgår 
andetsteds i bladet, men her skal nævnes Erik 
Jensen og Carl Emil Heidemann, der mod-
tog 20 årsnålen. Svend Johansen og Peter 
Gadegaard, som modtog 40 års medaljen i 
sølv og med egeløv og sløjfe , og sidst, men 
ikke mindst de tre 50 årsjubilarer Henrik Veil-
strup, Hans Nygaard Pedersen og Knud Ver-
ner Pedersen. Sidstnævnte Verner, der i sine 
yngre dage gik under navnet Astronauten, fik 
sin forgyldte 50 års medalje med egeløv og 
sløjfe udleveret fredagen før i omklædnings-
rummet, hvor Verner hver fredag mødes med 
gamle rokammerater fra Eftermiddagsholdet. 
De 2 tilstedeværende oldtimere blev vel-
fortjent hædret med stående ovationer. For-
manden fremhævede Henriks trofasthed 
overfor klubben og specielt, at han havde 
taget den lange tur fra USA for at få sin gyldne 
hædersmedalje. Hertil svarede Henrik, at det 
var for at undgå det store fraværsgebyr, som 
eller have villet betyde, at han måtte gå fra 
hus og hjem i Pittsburg. Traditionen tro skulle 
det være den ældste jubilar, der overrækker 
jubilarernes gave til klubben, men opgaven 
blev tildelt Hans Nygaard, tidligere redaktør 
og GAR formand, der på jubilarernes vegne 
kunne overrække formand Karsten Holt en 
pengegave på 3.750,00 kr. Flot – flot. Hans 

Nygaard undskyldte, at han ikke var mødt 
frem i sin blå klubblazer, men årsagen var, at 
den var overtaget af storebror Per Nygaard. 
 Hvert år er der stor spænding om, hvem skal 
modtage Schøllepokalen. Efter et spændende 
foredrag om Schøllepokalens herkomst og 
Vejgårdsølvsmedens vurdering af, at skulle 
den næsten 1 kg. tunge sølvpokal fremstilles i 
dag ville prisen løbe op i nærheden af 100.000 
kr. Det gav en vis stilhed i forsamlingen. 
Herefter kunne det afsløres, at det blev Sir 
Henry Kruuse, der fik en af klubbens fornem-
ste hæderspriser. Det viste sig, at blandt for-
samlingen var det et særdeles populært valg 
bestyrelsen havde gjort. Desværre var Henry 
i Polen og fik ikke denne oplevelse med. 
Senere kunne formanden fremvise en nyer-
hvervelse, en spændende skulptur, en mini-
model af en dobbeltfirer med årer, påmonteret 
en mahogniplade . Dette trofæ skal udsættes i 
forbindelse med Universitetscup, som Bjarne 
Pedersen gav en kort orientering om.
Fødselsdagsfrokosten sluttede med afsyng-
ningen af klubsangen ”Vi har en splendid 
roklub” og hurra for Aalborg Roklub – en 
mindeværdig dag for os alle og måske i 
særdeleshed for Henrik Veilstrup, der havde 
taget den lange tur fra USA til Danmark. Tak 
til bestyrelsen og til formand Karsten Holt for 
tilrettelæggelsen af klubbens 132. fødsels-
dagsfrokost.

   - vel roet..!
 

Havde klubbens korleder salige Robert Gøhler oplevet hvorledes de fuldbefarene rosvende fyrede 
klubsangen af - havde han fluks indkaldt til stiftelsen af et nyt klubsangkor.
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Medalje med ” egeløv og Sløjfe” 
til følgende medlemmer: 

50 åR:
Hans Nygaard-Pedrsen
Knud Verner Pedersen

Henrik Vejlstrup
 

45 åR:
Roar Clausen 

40 åR:
Peter Gadegaard
Svend Johansen 

35 åR:
Morten Wendt Jensen 

30 åR:
Erik Busse

25 åR:
Klaus Knudsen

Årsnåle til flg. medlemmer:
 20 åR: 

Jørgen Erik Sørensen
Jørnn Winther Bertelsen
Carl Emil Heidemann

Erik Jensen
15 åR:

Jesper Holst
Simon Lyngshede

Morten Holst 
10 åR:

Niels Østergaard
Jacob Kirkegaard

Henry Kruuse

jUbIlAReR 

2018

De to hædresmænd Erik Jensen og Carl Emil 
Heidemann - begge fra Team PHD modtog 20 
års nålen. 

Formand Karsten Holt fortæller historien om 
Schøllepokalen.

Svend Johansen, der sad femmer  på lands-
holds-otteren fra 1969 samt Peter Gadegaard fra 
den nuværende Veteranotter hædres for 40 års 
medlemsskab.
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Da jeg overtog jobbet som forvalter og 
hermed ansvaret for klubhusets vedlige-
holdelse mm ved sidste generalforsamling, 
hviskede en af klubbens 60+ til mig ”du skal 
huske at trække på os, for du kan ikke klare 
det hele selv”. 
Og der er da også rigtig mange af jer, som 
giver et nap med, når der opstår et behov.
Ofte må jeg dog spørge mig for ved de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, når jeg ikke lige har 
et navn klar til en opstået situation. Jeg er jo 

heller ikke så erfaren i klubben endnu. Nu 
er jeg ikke struktur-fascist, men jeg, ønsker 
at der er mere system over de ressourceper-
soner, som klubben kan trække på til tilbage-
vendende opgaver, akutte opgaver, men også 
til opgaver som generel vedligeholdelse og 
renovering af vores faciliteter.
Jeg har i samarbejde med den øvrige besty-
relse lavet en liste over ”opgaver” i klubben 
med et forslag til ressourcepersoner. Det er 
ikke en endelig liste, men et udgangspunkt. 
Vi ønsker listen overtegnet. Vi kan bruge alle.
På træningsområdet ser det umiddelbart fint 
ud, men vi kan bruge mange flere.
Ressourcepersoner der kunne tænke sig at 
bidrage til AR udvalg/arbejdsgrupper/in-
struktører.

Arbejdsgruppe/udvalg/
ressourcepersoner:
Træning:
RO-Instruktører og hjælpe-instruktører

• Christian Hauge (Outrigger)
• Dan Dodensig Christensen (Outrigger)
• Troels Dalsgaard (Outrigger)
• Christoffer Ilsøe Winther (I)
• Karsten Holt (I)
• Anders Thomsen (H)
• Jens Saxtorff (H)
• Simon Lyngshede (H)
• Niels Østergaard & Steen Christiansen 

(I+H)

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG

er du Ar 
ressource-
person?
Tekst:Sten Zülow
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RO-Fitness
• Jonas Svane 
• Mads Gadeberg

Vedligeholdelse:
•	 Både (herunder bådtrailere) 

 Behov Udstikkes ved sæsonafslutning
 Ansvarlig: Allan Pedersen
•	 Motorbåde  Behov:  Min. 3 personer 

Forslag: Henry Kruuse + Leif Sørensen
•	 Bygninger  Behov: Mange

 Ansvarlig: Sten Zülow
 El arbejde: 
 VVS:  Erling Steffensen
 Tømrer: Erik Rødbro
 Maler: Jens Fauerholdt Jensen
 Arbejdsmand:
•	 Renoveringsopgaver mm.:

 Udsmykning (ophæng af single-
 sculler i forhal)
 Udskiftning af lysarmaturer i 
 omklædningsrum/baderum
 Bænk til årer (vask efter roning)
 Græs (skal slås ca. en gang om ugen i  
 perioden MAJ- OKT) Behov:3 personer
 Ukrudt Der skal luges ca. en gang om  
 måneden i perioden MAJ – SEP)
 Forslag: Team Tirsdag / Torsdag
 Forslag: Rollator-otteren

Køkken: Behov: 6-8 personer 
• Køkkenorden
• Indkøb til køkken
• I samarbejde med bestyrelsen - arran-

gere de forskellige bespisninger i roklub-
ben (rengøringsdag/standerhejsning/fød-
selsdag/Sankt Hans osv osv

 Forslag: Team Tirsdag / Torsdag
 Forslag: Rollator-otteren

Motionscenter
 Ansvarlig: Niels Østergaard – 
 organiseres af NØ.

Jeg vil fremadrettet/forsøgsvis bruge såvel 
opslagstavlen i bådhallen og Robladet til 
kommunikation med alle i roklubben vedr. 
jobs to do - hvornår, hvem kan hvad, hvordan 
kommer man i kontakt med….osv. 
Listen kommer på opslagstavlen og I skal 
ikke holde jer tilbage

Nøgler til skabe 
i omklædnings-
rummet
Nu er arbejdet med at opdatere klubbens 
nøgleskab ved at være tilendebragt. Det har 
været et arbejde, der har krævet mange timer 
og mange penge, så der bliver nogle regler 
der skal overholdes, så vi undgår, at arbejdet 
skal starte forfra.
Hvis man har glemt sin nøgle og låner re-
servenøglen, er det ikke ensbetydende med, 
at man så har 2 nøgler til sit skab. Nøglen skal 
afleveres når man forlader klubben. Hvis man 
ikke kan aflevere nøglen til den, der har ud-
leveret den, skal nøglen afleveres i postkas-
sen.   
Hvis nøglen er tabt, kan man låne reservenøg-
len, så der kan laves en kopinøgle. Kopinøg-
len skal præges med skabsnummeret, og afle-
veres hurtigst muligt.
Hvis der mangler en reservenøgle, bliver 
medlemmet kontaktet med besked om at afle-
vere nøglen. Hvis dette ikke sker, vil låsen 
blive udskiftet for medlemmets regning (200-
300 kroner). 
 Bestyrelsen.   

Kommende Jazz 
aftener i roklubben
OKTOBER:
Flytter vi jazz aftenen tirsdag den 2. 
oktober til GAR efterårsfest lørdag den 
13. oktober.

NOVEMBER:
Er der jazz aften tirsdag den 6. kl. 19.30

DEcEMBER:
er der jazz aften tirsdag den 4. kl. 19.30

JANuAR 2019:
Er Jazz aften AFLYST.
 AR Swing Band
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Tekst: Torkild Carlsen
Foto: Carl Emil Heidemann

Torsdag den 23. august kl. 0745 mødtes vi 
7 formiddagsroere i klubben, for at køre til 
Frederikshavn Roklub, hvorfra vil skulle ro 
til Hirsholmene.
I Frederikshavn ventede Carl Emil, der havde 
arrangeret turen sammen med de to Frederiks-
havnere Finn og Peter Emil, det øvrige hold 
bestod af  Carl Lynge, Henning Andersen,  
Kaj Erik Bondrup Jensen, Leif Sørensen, 
Arne Rasmussen, Erling Steffensen og un-
dertegnede.
Vi ankom til Frederikshavn i gråvejr med en 
let vind, der gav nogle dønninger, men intet at 
regne for nogle friske roere. 
Vi roede til Hirsholm i to firere, og turen 
derover gik fint trods de lange dønninger, 
som vi ikke er vandt til i Limfjorden. Straks 
vi kom til Hirsholm fandt vi den medbragte 
kaffe og rundstykker frem, som blev indtaget 

med god appetit. Efter kaffen var vi rundt på 
øen for at bese seværdighederne, fyrtårn, som 
desværre var aflåst,  kirken fra 1500 tallet, der 
også var aflåst, men her kunne vi dog kigge 
ind ad vinduerne, og iagttage de smalle hårde 
bænke, det har ikke været sjovt at gå i kirke i 
gamle  dage, jeg har også ladet mig fortælle, 
at gudstjenesterne var meget længere. Vi 
mødte en kvinde, som boede derovre, og hun 
fortalte, at der var tre fastboende på øen. For 
de fugleinteresserede er øen et Eldorado, der 
findes bl.a nogle meget sjældne måger. Hirs-
holm  en oplevelse i sig selv, og jeg vil sige, 
har du ikke været der, så skriv den på din to  
do liste.
Efter et par timer på øen, var det tid til hjem-
turen, og vinden havde ikke lagt sig mens vi 
opholdt os derovre, så dønningerne var ikke 
blevet mindre, men alle mand trak godt i 
årene, for vi vidste, at hjemme i Frederiks-
havn Roklub ventede Carl Emils hustru, Jette, 
med frokosten, som vi alle glædede os til.
Jettes frokost var som altid superp, og må jeg 
på holdets vegne tillade mig at sige endnu en-
gang kæmpe stor tak til Jette og Carl Emil, 
der igen i år har arrangeret turen til Hirshol-
mene. 

Formiddagsroerne til
Hirsholmene

Med Carl Lynge på stroken kan det kun gå godt.
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Jens Henrik 
Thorsted
Efter længere tids sygdom er vor rokam-
merat Jens Henrik Thorsted stille sovet ind 
den 28. august 2018. Jens startede sin rokar-
riere i 1998 og sad i klubbens bestyrelse som 
sekretær i årene efter årtusindskiftet. Jens 
huskes som en meget samvittighedsfuld og 
retlinet person i bestyrelsesarbejdet. Da klub-
ben i foråret 2002 besluttede at indføre kajak-
ker var Jens Thorsted med blandt de første 12 
pionerer, der i samarbejde med Kajakklubben 
Limfjorden, gennemførte klubbens første 
kajakkursus. Udover kajakroning var Jens 
tilknyttet Formiddagsroerne. De seneste år 
har Jens ikke været aktiv på fjorden, men be-
varede tilhørsforholdet til klubben.
 Æret være Jens Thorsteds minde !

Tom 
Holmberg
Tom Holmberg afgik ved 
døden onsdag den 25. juli. 
Siden Aalborg Roklub blev 
stiftet i 1886 har der siddet 
18 rosvende på klubbens mest krævende post. 
I perioden 1973 til 1977 varetog Tom Holm-
berg for-mandshvervet.                                                                                                                   
Før Aalborgtiden havde Tom en glorvær-
dig tid som kaproer i Bagsværd Roklub. I 
begyndelsen af 70’erne blev Tom tilknyttet 
kapafdelingen i AR, hvor han blandt andet 
roede toer med styrmand sammen med Leo 
Skovø  og med Morten Lund på styrmands-
sædet. 
I 1973 overtog så Tom formandshvervet efter 
Jens Aage Nøhr Frandsen (Radiller). Det var 
det år, der deltog 600 roere i Roernes Mo-
tionsstævne. Fra Toms regeringstid erindres 
en del radikale nedskæringer. Bestyrelsen 
blev skåret ned fra 11 til 6 mand. Efter 34 
år i bogtryk i A4 med klubnavn og logo i 
rødt og blåt blev klubbladet nedgraderet til 

et ordinært duplikeret klubblad i A5 format. 
Heldigvis var medlemmernes reaktion så 
voldsom, at Handelstrykkeriet allerede året 
efter leverede klubbladet i det gamle layout, 
men stadig i A5.
 Toms fortid som kaproer smittede selvfølgelig 
af på aktiviteterne i klubben. Der blev ind-
købt ny trænerbåd. Kaproerne var i Ratze-
burg, Amsterdam og Oslo. Der blev råd til 
træningslejr i Haderslev. Ved Aalborg Havns 
500 års fødselsdag i 1976 var der kapron-
ing på højeste plan. Klimaks The Boat Race 
mellem Oxford og en sammenflikket dansk 
otter med Frank Pedersen som cox. I Toms 
formandstid nåede skoleroningen op på at 
have 520 deltagere, man måtte afvise 100 på 
grund af pladsmangel. Tom nåede således, at 
sætte markante aftryk ved sit virke i klubben.                                                                                                                                      
Tom var udmeldt af klubben de senere år, 
hvor det var golfsporten, der optog Toms tid. 
Heldigvis har vi i dag glæde af sønnen An-
ders Holmberg, der er fulgt i faderens fodspor 
– først som ungdomsroer, så kaproer og i dag 
motionsroer.
 Æret være Tom Holmbergs minde !

minDeOrD:

Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte 
medlemmer:

Erik Jensen 5. oktober

John Trumann Terp 5. oktober

Carsten Nielsen 6. oktober
Leif Christensen 29. oktober

Christian Elgaard Jacobsen - 10. oktober

Runde fødselsdage

- vi si’r tillykke

80 år:

75 år:

60 år:

30 år:
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Erik Jensen 
80 år
Erik har altid været lidt af 
en “vandhund”. Allerede da 
han var i lære som blikken-
slager, sejlede han rundt i Limfjorden med
sin storebror i en motorbåd.
Man kan derfor ikke undres over at Aalborg 
Roklub trak i ham, da chancen bød sig. I 1998 
mødte han Martin Olsen, som  foreslog at han 
skulle tage en prøvetur ved årene. Så var Erik 
solgt og i mange år har han været flittig roer 
og har netop  fået 20  års nålen.
I begyndelsen blev holdet kaldt “eftermid-
dagsroerne”, fordi vi roede  sidst på efter-
middagen efter arbejdstid. Men som tiden 
gik, blev vi allesammen PHD’er - dvs. pen-
sionister hele dagen.  Så nu  kalder vi os “for-
middagsroerne”, hvor vi hopper i bådene, 
altid iført redningsveste, selvfølgelig !!!.
Efter roturen er der kaffe, hygge og diskus-
sioner, hvor bølgerne til tider går højt.

 Tillykke med de 80 år 
 fra alle os “formiddagsroere” 
 -  godt gået Erik.

John T. Terp
75 år
Den 5. oktober fylder krigs-
barnet fra Vestbyen 75 år, 
men det lader sig ikke skju-
le, at John Thumann Terp , tidligere roklube-
jer m.m. AR medlem nr. 3 , allerede tidligt 
i opvæksten fik tilhørsforhold til mafiaen fra 
East Town, der blandt andet tæller karak-
terfaste og lydelige folk som Niels Erik Pe-
dersen, kendt som Niller, AR medlem nr. 5, 

Bjarne Pedersen, berygtet som Yankie, AR 
medlem nr. nr. 24, og Kurt Sørensen, der i 
1962 hentede DM i letvægtsfirer til AR, i dag 
passivt medlem – lidt pinligt !
Af ovennævnte fremgår det at Mafia – dren-
gene fra Østbyen skulle vise sig at være en 
stor gevinst for Aalborg Roklub. Mit første 
bekendtskab med dem var i 61-62 da da-
værende kaproningstræner, legendariske 
Erik Hansen indrullerede Østbydrengene i 
kapafdelingen. De skulle først lige trimmes. 
De var helt sikkert opdraget i ånden, at hen-
sigten helliger midlet. Som bekendt var de 
blandt pionererne bag Kapfonden. De var lidt 
utraditionelle i forhold til hvad vi var vant til 
i AR. Husker gutterne havde deres gang hos 
Godtfred, som vist var træner i bokseklub-
ben Sparta, hvor de også havde deres gang. 
Godtfred havde en galanteriforretning – der 
havde et eksotisk udvalg af sikkerhedsudstyr 
til drenge, der skulle på eventyr. Erindrer at 
de store knægte ikke alene skaffede masser af 
penge til kapfonden ved indsamling af aviser 
og kartoffeloptagning, men også ved sekond 
hand handel med disse eksotiske galanteri-
varer
At netop disse knægte skulle udvikle sig til 
på mange områder at blive toneangivende i 
klubben helt frem til i dag er ingen hemme-
lighed. 
Ikke mindst 75 års fødselaren John T. Terp 
har sat sig varige spor i Aalborg Roklubs hi-
storie. Med Erik Hansen som træner strokede 
John landets hurtigste juniorfirer først i 60 
erne. Det var sammen med Svend Jørgen 
Carstensen, Jørgen Juhl og Vagn Thidemann 
og Horst som cox. Det blev ligeledes til et par 
2. pladser ved DM. Først i 64 i 2 åres inrigger 
med Jørgen Juhl og senest i 1965 i firer med 
styrmand med Bjarne Pedersen, Svend Jør-
gen Carstensen, undertegnede og Per Larsen 
ved styrelinerne. 
Skal der nævnes et område hvor John scorede 
en klar 1. plads var det i hans tid som for-
mand for Aalborg Roklub 1984 – 1994.  
Hvem husker ikke den omfattende logistik 
John fik stablet på benene i forbindelse med 
100 årsjubilæet i 1986. Fem både til den nette 
sum af 350.000 kr. blev døbt på dagen – og 
sikken en jubilæumsfest på Skydepavillo-
nen, hvor byens førende sportsjournalist, 
Sam havde skrevet jubilæumssangen ”Vel 
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roet gamle dreng”. Aftenens toastmaster var 
Sam`s højre hånd,  journalist og kapstyrmand 
Per Larsen, der i hvid smoking styrede fest-
lighederne i rette ånd.
John havde ligeledes skaffet økonomi til 
at udgive det smukke blå 100 års jubi-
læumsskrift.  I skriftet er der indlæg af rokam-
merater, hvis medlemskab rækker tilbage til 
tiden med berømte direktør K. Kristensen ved 
roret og frem til 1986.
John var fremragende til at lede og fordele 
arbejdet. Gennem interessen for og arbejdet 
med idrætten i Aalborg fik John etableret et 
omfattende netværk til betydende personer 
såvel indenfor Samvirkende Idrætsforeninger 
i Aalborg som til det politiske system til stor 
gavn for Aalborg Roklub. 
Eksempelvis var det i Johns formandstid i 
AR vi fik etableret lak – og motionsrummet, 
der er en af årsagerne til, at der er aktiviteter i 
klubben året rundt. Der kan nævnes en række 
initiativer fra Johns formandstid, der har haft 
betydning lang tid fremover. 
I 2010 kunne GAR fejre sit 75 års  jubilæum. 
Formand John, som medlem af Marinefore-
ningen, havde sikret at jubilæumsfesten kunne 
foregå i Aalborg Marineforenings smukke 
lokaler. Her fik 90 festklædte Gamle Aalborg 
Roere med koner og kærester en uforglem-
melig aften. Billedet af formand John placeret 
under maleriet af søkongen Frederik den 9. 
står stadig på nethinden. John levede fuldt op 
til et af GAR`s formål: ”At gavne og fornøje”.                                                                                                                                        
Ved 125 års jubilæet i 2011, hvor John var 

formand for GAR, tog han initiativ til at skabe 
det spændende fotoalbum, der på glimrende 
vis illustrerer alle de aktiviteter, som foregik 
på fødselsdagen. John kunne på GAR`s veg-
ne overrække et par eksemplarer af værket til 
formand Karsten Holt. John sad endvidere i 
redaktionen bag det fornemme 125 års jubi-
læumsskrift sammen med TT medlemmerne 
Steen Villadsen og undertegnede.
Det er ingen hemmelighed, at det i dag er 
Team Torsdag, der er tættest på John, der er 
en af pionerne bag teamet. John varetog en 
årrække formandskabet i Team Torsdag, hvis 
formål er til enhver tid med de nødvendige 
midler at bidrage til medlemmernes vel-
befindende.  Det leves der i den grad op til 
specielt tirsdag morgen, hvor der er en evig 
konkurrence om at kunne præstere den mest 
eksotiske brændevin eller Gammel Ost for 
ikke at tale om den mere end 30 årige Pot 
Kàse, der er lige så berømt og anerkendt 
blandt de unge universitetsroere som Torden-
skjold.
John har gennem de seneste år været igen-
nem en lang række mere eller mindre alders-
betingede  besværligheder. Hver gang han 
har klaret en hurdle, så er der kommet en ny. 
Der er  sket det glædelige, at John på det se-
neste har bosat sig nær ved fjorden og tæt ved 
roklubben.  Vi krydser fingre for, at det bety-
der, at John igen ses regelmæssig i klubben.  
Stort tillykke med de 75 år gamle rosvend.
 På vegne af rokammeraterne 
 i Team Torsdag Peter Laubek

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

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
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g at i 1930 erne var det forholdsvis dyrt at være 
medlem af ADR og AR. I AR fandtes også en 
regel om, at man skulle anbefales af tre eksi-
sterende medlemmer af Aalborg Roklub for 
at komme ind i varmen og på fjorden. Det var 
blandt andet årsag til, at en gruppe mennesker 
fra Aalborg Værft i løbet af 1942 dannede Ar-
bejdernes Roklub, ARA. I 1955 skiftede klub-
ben navn til Ægir.
 
g at det er vigtig, at du tager en snak med dit 
roteam om at tilbyde jeres kompetencer og ar-
bejdskraft til klubbens ansvarlige for klubhu-
sets drift og vedligeholdelse Sten Zûlov. Der 
er enkelte grupperinger, der i dag trækker det 
store læs og der er en del Team, der sjældent 
eller aldrig hjælper til med at løse de mange 
daglige gøremål, der skal udføres for at klub-
driften fungerer som den skal. Hører du og 
dit team til dem, der fiser på hamlen og blot 
betaler kontingent, så er det nu I skal træde 
i karakter og kontakte Sten Zülov. Hellere i 
dag end i morgen. Vi har brug for jeres hjælp.

g at det også var i 1958, altså for 60 år siden, 
klubbens juniorfirer, der var trænet af Erik 
Hansen, vandt DFfR`s flotte Jubilæumspokal til 
Den internationale Fynsregatta i Odense. Hol-
det bestod af Peter Laubek, Kurt Janniche, Chri-
stian Riegels, Frits Melgaard Nielsen og Bertel 
Pedersen.

g at OL-guldvinder Kurt “Kæmpe” Helmudt, 
der sad 3’ på den legendatiske “Bombefirer” 
pludselig er død. Sammen med John Ørsted 
Hansen, Erik Pedersen og Bjørn Haslev vandt  
Kurt OL-guld i den tunge firer uden i Tokyo 
i 1964.

g at onde tunger påstår, at sommerfesten med 
ADR og AR blev aflyst, da det har vist sig, at 
nutidens Harper fra ADR udmærket kan feste 
og danse uden de ivrige Rosvende fra AR. Det 
beviste pigerne ved ADR`s 100 års jubilæum. I 
gamle dage stod der gny om rofesterne i Aal-
borg, hvor der blev etableret mange alliancer 
mellem ADR Harper og håbefulde rosvende fra 
AR. Den tid er åbenbart forbi. Fremtiden må 
vise om  det bliver nødvendigt fremover, at AR 

træffer aftale med en af byens danseskoler, og 
således indskriver kompetente dansepartnere 
når dansen skal trædes.
 
g at Jørgen hyhne fra Team Torsdag havde 
indstillet til energiselskabet Eniig, at vores 
cheftræner Bjarne Pedersen skulle have Årets 
Skulderklap 2018. Skulderklappet skulle gives 
til personer for deres utrættelige engagement  
og vilje til at gøre noget til gavn for deres klub 
eller forening . Selvfølgelig blev Bjarne nomi-
neret og modtog Årets skulderklap 2018. Med 
hæderen fulgte 4 bio – og gufbilletter. Tillykke 
til Bjarne og tak til Jørgen Hyhne for initiativet.

g at roklubbens farvehandler, trofaste annon-
cør gennem mange år og med en rokarriere, der 
startede tilbage til midt i 50 erne Preben Broe 
har solgt Broe`s Farvehandel på Boulevarden 
og flyttet til Nørresundby. Man siger, at når en 
Vendelbo flytter syd for fjorden, så stiger intel-
ligensen på begge sider. Hvad mon der sker når 
en Himmerlænding – læs Aalborgdreng – flytter 
nord for fjorden?

g at i Nordjyske under overskriften: ”Se hvilken 
morgenstund” to dage i træk kunne vi læse føl-
gende: ”Langs kajen glider en syv’er med styr-
mand forbi. De syv trækker med kraftige åretag 
den slanke båd, mens styrmanden virker det 
til, har glemt de syv andre, for han spejder ind 
mod land og de 4000 mennesker, der sidder og 
drikker kaffe på Honnørkajen”. Har journali-
sten talt galt, ellers har Bjarne virkelig sendt en 
otter ned i havnen med syv mand + styrmand ?

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 Allan Pedersen
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Få gode råd gratis

KIG IND og få gode råd  

og en snak om dit hår  

- så kan vi i fællesskab 

 finde en frisure dit  

hår kan “bære”  

- og som samtidig 

 passer til dit tempera- 

ment og dit an sigt!

Det kan være svært for  

dig at  vurdere hvilken  

frisure der passer til  

netop din hårtype og  

dit ansigt  - derfor  

stiller vi vores  

ekspertise GRATIS  

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

Nørresundby
Sundsholmen 39 

DK-9400 Nørresundby 

Tlf. +45 9632 6000

Aarhus: 
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus 

Tlf. +45 8610 6655

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

Glostrup: 
Fabriksparken 56

DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300  

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

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

- Husk GAR’s efterårsfest 13. oktober


