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Formanden
har ordet
Af Karsten Holt

Når dette skrives er det med klubbens fødselsdag nummer 134 i ganske frisk erindring. Om
det var sidste års oplevelse, der spøgte hos
medlemmerne vides ikke - men jeg skal da så
sandelig love for, at der blev udlignet - på bedste AR-maner. Det gjaldt hele dagen! Ca. 50
deltog i det fælles morgenbord mens 63 deltog
i fødselsdagsfrokosten! Det har jeg personligt
ikke oplevet tidligere.
Så.. på vegne af fødselaren - TAK for deltagelsen, indsatsen og alle oplevelserne sammen med alle de dejlige rokammerater, der
gav den fuld gas med sang og bægerklang.
Dagen bød tillige på kanindåb. 19 kaniner var
af det Neptunianske Hofmarskallat indkaldt
til kl. 08.00. De fremmødte kaniner knoklede
løs med morgenborddækning, kaffebrygning,
flaghejsning, servering og alt hvad der iøvrigt
hører til - frem til at kaninerne blev isolerede
i omklædningsrum-met, hvor ny opgave
ventede - dialogen med Kong Neptun skulle
sidde lige i skabet.
17 jubilarer, der spændte over 10 til 60 års
medlemskab, blev behørigt fejret med klapsalver og flotte jubilarnåle under fødselsdagsfrokosten. Thorkild Kristensen var årets
jubilar med størst anciennitet og forestod
indsamling af en gave til roklubben. Thorkild
overrakte den flotte jubilargave til undertegnede og kvitterede for opgaven og resultatet
med hjemmebagte mandelhorn til hele forsamlingen. Der var ikke et øje tørt. Kæmpe
tak for gaven og indsatsen.
Stående klapsalver var også på sin plads, da
årets Schøllepokalmodtager blev offentliggjort. Allan Pedersen blev optaget i klubbens
Hall of Fame for hans utrættelige indsats for
roklubben og for dansk roning. Allan har i
mange år været her, der og alle vegne i klubben tillige med store indsatser i udvalgsarbejde under DFfR og Nordjysk Ronetværk. At
Allan samtidig kunne overkomme at være
topscorer i antal roede kilometre hvert år i

11 år er ganske enkelt ubegribeligt. KÆMPE
til lykke til Allan med hæderen. Det er meget
fortjent. Se det spændende referat fra fødselsdagsfrokosten inde i bladet.
Nu til noget helt andet. 30. september 2019
klippede vi snoren for et klubudviklingsforløb.
Efter flere givtige medlemsmøder ramte coronaen muligheden for samlinger og arbejdet
måtte gå i hi. Nu har bestyrelsen påbegyndt
arbejdet med at sætte liv i projektet igen.
Bestyrelsen forventer at kunne afholde et
medlemsmøde i dette efterår og få færdiggjort
klubudvikling version 1.
Højtvandssikringen nærmer sig også. Vi er
netop informeret om, at starten kan blive
udskudt en anelse til ultimo september/start
oktober. Det passer os jo glimrende, da vi jo
nærmer os standerstrygningen. (Vi kunne
måske overtale kommunen til at igangsætte
arbejdet efter standerstrygningen ?)
Sportsroning har set dagens lys i klubben.
Hvad er nu det for noget ? Det handler bl.a.
om struktureret roning/træning - henholdsvis til vands eller til lands. Interesseret eller
nysgerrig - så kig ned i klubben mandag eller
torsdag kl. 18.30.
Husk nu at holde øje med klubbens hjemmeside og mails – og mød op, når klubben kalder.

Ro motion ER go’ motion – hele året.

Bådvogne
Klubbens 2- og 4-årers inriggere SKAL
placeres på de bådvogne, der er beregnet til
samme.
Det sker jævnligt, at der byttes om - således
en 4-årers er placeret på en bådvogn, der er
beregnet til en 2-årers.
Den går ikke. Bådene kan blive klemt - med
utætheder til følge.
Der er sprayet et 4-tal 3 steder på hver side af
bådvognene (til 4-årers både), og disse vogne
er tillige markeret med røde refleksbånd.
Dermed burde det ikke give problemer med
at sætte båden på den rigtige vogn.
Så...Hold øje med disse markeringer på bådvognene - og brug den rigtige vogn.
Bestyrelsen
AALBORG ROKLUB
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aktivitets kalender 2020
September:
5. Coastal DM i Odder - AFLYST
8. Jazz aften kl. 19.00
- alle er velkomne

13. SkærSØNdagstur til Ryå start kl. 08.00

19.-20. DM i roning på Bagsværd Sø

Oktober:
6. Jazz aften kl. 19.00
- alle er velkomne

10.-17. DFfR ferielangtur til Tolo

- se tillige: https://www.aalborgroklub.dk/wp/kalender/

December:
1. Jazz aften kl. 19.00
- alle er velkomne

6. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

13. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

20. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

24. Julebadning

januar:
3. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

17. DM Bagsværd Sø
10. Copenhagen Harbour Race
31. Rengøringsdag og
Standerstrygning

November:
1. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

3. Jazz aften kl. 19.00
- alle er velkomne

8. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

13. GAR fejrer 85 års jubilæum
- se side 20

15. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

22. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

29. Svømning i Sofiendal

Svømmehal kl. 17-18

MOTIONSTURNERING -august 2020
Af Jens Brandt

Kilometer
Gæste-km
Km ialt
Antal roere
Gennemsnit

20.005
1.310
18.695
134
139,515

Det er den samme ‘sang’ som alle de
andre gange; det er Allan Pedersen der
topper statistikken med 900 km og der er
332 km ned til nr.2 - top 10 er til en forandring, en blanding af motionsroere og
uni-roere. Hos uni-roerene er det pigerne
der har taget føringen - lidt usædvanligt i
en roklub kun for mænd.
Det store hit på Limfjorden i år, er at ro
med delfin. De kan godt forstyrre konsentrationen i båden, når man bliver forfulgt af
en legesyg delfin.

husk svømning starter 3. novenber
kl. 17-18 i sofiendal svømmehal
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Kære
rokammerater
Som det fremgår af de 2 seneste roblade har Simon Staal og Bjarne P.
sørget for, at vi nu har fået etableret
nye rullesæder i bassinet. Ikke nok
med de herrer har klaret indkøb og
det håndværksmæssige, men de har
også lagt pengene ud. Det drejer sig
om 7.500 kr. Vi har nu en chance for
at vise, at vi gamle rosvende sætter pris
på initiativet fra uni - kapafdelingen.
Hvilken herlig vintersæson vi bassinroere går i møde.
Hvis vi hver især sætter 250 kr.
ind på konto nr. 7450 1634682,
så får uni-kontoen
sit
udestående
hjem igen og i
bedste fald - lidt
til. Frem med
“Læderet“ og vis I sætter pris på det gode samarbejde
mellem de unge og vi gamle rosvende
– på forhånd tak !

Line er med på
noderne i
AR Jazz Band
Tekst: Frank R. Sørensen
Foto: Troels Danielsen

At det svinger for AR Jazz Band, er der vist
ikke nogen der er i tvivl om. Interessen for
bandet af musikalske medlemmer er så stor,
at bandet altid stiller op med en velklingende
besætning. Også blandt UNI-roerne har de
musikalske talenter vist interesse for AR Jazz
Band.
Nibe er jo kendt for to ting, musik og sildemarked og det har smittet af på AR Jazz
Band.
Line Thomsen, en af de gæve UNI-roere, kan
andet end at ro stærkt, hun kan også spille på
AltSaxofon, som hun har trænet flittigt på i 3
år. Line, der p.t. bor i Aalborg, men stammer
fra Nibe, er i gang med sin anden rosæson i
Aalborg Roklub, og hun har nu også fået lyst
til at prøve kræfter med de ”gamle” garvede
jazzere i AR bandet. Og det er de ”gamle”
slet ikke kede af, for nu har de en musikalsk
sild med på noderne.
Velkommen Line, bandet glæder sig til at
spille sammen med dig.

NB: Redaktionen er blevet opfordret
til at fremvise navnene på bidragsyderne i næste roblad.
Opfordringen overvejes ved næste redaktionsmøde – minder lidt om genindførelse af
Gabestokken, som i mange år var en fast bestanddel i robladet.

På billedet øver Line Thomsen sammen med fra
venstre, Frank R. Sørensen (francis) på euphonium, Erik Myrhøj på Saxofon, Erik Schrøder med
sang..
AALBORG ROKLUB
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Kanon 134 års
fødselsdagsfest
		 og kanindåb
			 2020
TEkst og foto: Peter Laubek

Allerede ved 8 tiden dukkede de første rosvende frem til årets morgenbord. Dejligt at se
hele mandskaber, der til dagligt roer sammen
var mødt op. Eksempelvis veteranotteren med
2 udskiftningsroere. Endvidere havde vi besøg
af Fridlev Østergaard Larsen, hvis far i 50
erne var formand for bestyrelsens undervisningsudvalg sammen med Sigfred Hansen og
Kr. Lyng. Præcis klokken 9.00 bød formand
Karsten velkommen til de ca. 50 fremmødte
og meddelte, at det var første gang i klubbens
historie, at vi kunne fejre 134 års fødselsdag aldrig har vi været så gamle, ingen modsagde
ham.
Ganske usædvanligt fattede formanden sig
i korthed, lidt skuffende for nogen af os. Vi
blev orienteret om den akademiske korrekthed, der fordredes når der blev korresponderet med ”Plengefireren”. Ligeledes blev der
rejst det juridiske spørgsmål, hvad skal der ske
med klubbens aktiviteter, hvis klubben ophører. Ingen har tænkt over det før – eller man
har tænkt – det sker aldrig! Herefter intro-

Morgengenfrøknerne ved at gøre klar til morgenbordet.

6 AALBORG ROKLUB

ducerede formanden dagens morgensbrunch
ved at sige skål med ”En kold Dr. Nielsen”.
Herefter satte formand Karsten sig ved siden
af GAR formanden Francis og de blev enige
om, at de var to alen ud af et godt stykke.
Køkken - og serveringsmandskabet har sjældent være smukkere og mere yndefuldt. Bestyrelsen havde virkeligt lagt sig i selen og
fundet den smukkeste buket ”Morgenfrøkner”, til at betjene de morgenduelige rosvende.
Midt under morgenseancen røg dørene til
balkonen op og ind strømmede Kong Neptuns slaver med høje hyl og faretruende
slagvåben og kaldte årets kaniner til samling
i omklædningsrummet. På bådpladsen var
der livlig aktivitet med klargøring til et af
årets højdepunkter, Kong Neptuns ankomst
fra søsiden og blanding af diverse eksotiske
apotekervarer, og livseleksirer, som skulle
indtages af de nye kaniner i forbindelse med
dåben.
Præcis kl. 10.00 rundede Kong Neptuns chalup pynten og denne havenes hersker, alias
Simon Staal, sås tydeligt med sin forgyldte

Kong Neptun , hans majestæt fra Holsted
ankommer med følge,

trefork. Der blev en respektfuld stilhed på bådpladsen, da kongen gik i land med proklamerende råb og stampen med treforken så alu
- slingersen bævrede. Neptun var ledsaget
af sin livlæge, statsminister og krigsminister.
Herefter blev kaninerne kaldt til mønstring og
foreholdt hvilken fremtid, der var dem i vente.
Der blev ikke lagt fingrene imellem når slaverne med sværd, stokke og pisk, på krigsministerens opfordring kaldte dem til orden.
Herefter begyndte den egentlige kanindåb.
Kaninerne, der var samlet i omklædningsrummet hvor de forberedte sig på dåbssamtalen med Kong Neptun. De blev slæbt
ud til dåben enkeltvis af de hujende, sortsværtede og slagfærdige slaver. Den første, som
kom i ilden var uni – roeren Anne Sofie. Idet
hun passerede bådporten blev hun ramt af et
skybrud efterfulgt af en støvsky af hvidt indtørret havskum. Straks efter blev Anne Sofie
beordret til at lukke øjnene og åbne munden,
der via en ske blev fyldt op med en klæbrig
ildelugtende masse af ubestemmelig art. Opgaven lød, hvad indeholder dagens ret. Anne
Sofie tyggede og første ord lød ”Fisk”, der
blev kommanderet spyt ud og ned på knæ
foran Kong Neptun, der proklamerede og

hilste med disse ord: Jeg Neptun, der med
min vældige trefork betvinger det brølende
oprørte hav og tæmmer bølgernes brusen, jeg
og mit følge af væbnede mænd, der bereder
og baner vej over vandet hilser jer kaniner på
denne dag. Anne Sofie svarede for sig: ”Vær
hilset Kong Neptun, - bølgernes fader og bærer af gylden trefork”. Neptun fortsatte: ”Jeg
Neptun, der splitter skyerne over havene over
fjordene og Ryå og skaber gunstige vinde fra
agten, jeg og mit følge af bølgebeherskende
mænd hilser jer kaniner, der nu lægger til ved
dette skæbnebestemte sted.” Anne Sofie var
stadig i stand til at tale og udtalte:” Vær hilset
Kong Neptun, hersker over de ferske og salte
vande”, og fik svaret: ”Jeg Neptun, der stilner
den heftige søgang for skumpiskende roere,
jeg og mit følge hilser dig velkommen til dagens neptunalier, til dåben til vordende roer”.
Anne Sofie`s sidste ord til Neptun var: ”Vær
hilset Kong Neptun, herre over Limfjorden
og de syv have”. Herefter blev Anne Sofie
ført frem til det store ildelugtende, ålegræs-

Den stolte far Jonas Svane med sin yndige
datter.
AALBORG ROKLUB
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Kong Neptun (alias Simon Staal) og hans slaver klar til at døbe årets knælende kaniner - fra venstre:
Stine Tillebæk Søndergaard, Janne Sørensen Bûhlers, Fie Falk Lauritzen, Anne Sofie Weltz Jørgensen,
Ebbe Paamejer Jensen, Thorbjørn Bue Petersen. I bagerste række i grå trøje Chr. Taulbjerg.

fyldte dåbskar og kommanderet helt under
også med hovedet, straks efter gik turen ud
på det yderste af slingersen til ”Kanindåbskatapulten” , hvor Anne Sofie blev placeret
med ansigtet mod øst og fødderne nedad - for
umiddelbart efter at blive endevendt og med
hovedet nedad forsvandt ned i i Limfjorden
for så at dukke op som fuldbefaren roer. På
samme vis måtte resten af kaninerne gennem
den rituelle dåbshandling før de blev erklæret
fuldbefarne roere.
Det var en rigtig god beslutning, at lade
kanindåben ske i forbindelse med fødselsdags-

arrangementet. Sidste år skete dåben så sent
som sidst i oktober i forbindelse med standerstrygningen. Dels var der meget få gæster, der
overværede seancen og ikke mindst var vand
og vejr alt for koldt. Stor tak til Kong Neptun og hele hans hof og slavehold, I var med
til at skabe en festlig kanindåb og give de nye
kaniner en oplevelse for livet.
Efter kanindåben gik der en del både på fjorden inden den efterfølgende fødselsdagsfrokost på 1. sal. Alle var spændt på hvorledes
bestyrelsen havde kringlet borddækningen
til de 63 tilmeldte med hensyntagen til Co-

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

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

ronareglerne. Formandens opsang til medlemmerne med hensyn til rettidig tilmelding havde i den grad hjulpet. Sidste år var
tilmeldingen som bekendt så lav, at frokosten
blev henlagt til Kysten. Det er rigtig mange år
siden, at tilslutningen til fødselsdagsfrokosten
har været så stor. Bestyrelsen havde derfor
opsat en pavillon ude på altanen, en virkelig
kreativ løsning.
Klubbens 134 års fødselsdag blev fejret med
maner på trods af, at der var nogen forvirring
med hensyn til om der blev serveret forloren
skildpadde eller skipper labskovs. Forvirringen steg til ekstrem højde, da en af Uni-roerne kom med en stak pizzaer.
Formand Karsten bød velkommen og glædede sig over, at det dårlige indtryk fra sidste
år nu blev udvisket med årets store tilslutning
og bød særlig velkommen til alle de nye.
Herefter en kort briefing om etableringen af
den kommende højvandssikring, der forventes
påbegyndt den 20. september, hvor bådene
forventes flyttet så de kan benyttes fra anden destination. Der er indløbet enkelte indsigelser, så muligvis sker der ændringer i tidsplanen. Der blev stillet spørgsmål om hvem,
der havde gjort indsigelser. Spørgsmålet blev
ligesom hængende i luften. Mon ikke spørgeren kendte svaret! Det var tydeligt, at formanden her var indstillet på at træde orglet
varsomt og ikke foregribe begivenhedernes
gang.
Klubudviklingen, der har ligget stille på grund
af Corona starter igen, endvidere starter der
et nyt initiativ ”Sportsroning” her i efteråret.
Cheftræner Bjarne Pedersen meddelte, at
uni-roerne i høj grad selv finansierede de udgifter, som fulgte med de nye elektroniske og
digitale hjælpemidler, der er blevet en del af
det materiel, som benyttes i moderne kaproning. Fra DIF og DGI`s foreningspulje havde
uni-roerne hentet 29.060 kr. Fra Nordea
Fonden: 20.000 kr. og fra Spar Nord Fonden:
30.000 kr. Efterfølgende fremviste en stolt
Simon Staal det indkøbte isenkram, blandt
andet nye remedier til otteren. Det medførte
straks et spørgsmål fra ”Veteranotteren”, er
det grej vi kan låne? Svaret var promte - nej!
Det medførte selvfølgelig en del bemærkninger fra de gamle kaproere, der var fra den
tid, hvor eneste hjælpemiddel var den gamle
messingråber og et manuelt stopur.

Nederst ses den kreative løsning med opstilling af
pavillon på altanen.
AALBORG ROKLUB
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Formanden hylder og hædrer 50 års jubilaren
Aage Nielsen fra Veteranotteren

Inden frokosten afsang vi Erik Bertelsens fygende og blandt Limfjordens søsportsfolk
populære ”Blæsten går frisk over Limfjordens
vande”. Så gik vi ellers i gang med sild, snaps,
øl og efterfølgende særdeles velsmagende skipper labskovs med efterfølgende kaffe. Som noget helt særligt kunne formanden præsentere
ikke mindre end 60 stk. særdeles velsmagende
”Mandelhorn” made by Thorkild A. Kristensen. Konditorkunsten kan klubbens nr. 2
altså også. Flot gestus. Måske har Thorkild
kigget klubbens tidligere chefkonditor og
mesterbager Karl Johan over skulderen. Det

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
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er i øvrigt ikke første gang klubben modtager
lækkerier fra bageriet på Strøybergsvej. Sidst
var det lækre vandbakkelser til de håndværkere, der havde renoveret og malet klubhuset.
Dengang var det GDR formand ”Fru Jane”,
som var mesterbager.
Efterfølgende skulle forsamlingen hylde 18
gamle rosvende, med medlemskab fra 10
og til 60 år. Af nedenstående liste fremgår
navnene på den trofaste stamme af rosvende,
der blev hædret. Her skal blot omtales 60
års jubilaren, Thorkild A. Kristensen, der i
forbindelse formandens uddeling af kors og
bånd og stjerner, fortalte om baggrunden for
sit 60 årige medlemskab af Aalborg Roklub
+ 2 år som ungdomsroer. Blandt andet om
klubbens betydning for ham og tiden som kaproer. Undertegnede har i min tid som kaproer været til regattaer, hvor Thorkild sammen med Erik ”Stemme” Mortensen roede
Drenge Dobbeltsculler så langt tilbage som
i 1959 og året efter Junior Toer u/styrmand
sammen med Svend Jørgen Carstensen. I
egenskab af ældste jubilar forestod Thorkild
uddelingen af jubilarernes gave til klubben.
Et kæmpe ”Mobilepay” værdikort lydende
på intet mindre end: 6.100, 00 kr. Ganske
flot! I samme tale meddelte Thorkild, at på
en skala fra 1-10 ville han give formanden
karakteren 8 med pil opad. Hvis formanden
fremover vil lykkes med at etablere en ungdomsafdeling, så fødekæden kan genetableres, vil karakteren blive løftet til et stort 10
tal. For at støtte opfordringen var der en festdeltager, der omtalte at blandt klubbens unge
uni-roere kunne iagttages en hel del med
nyfødte kommende roere. Hertil kommenterede Faurholt, at det nok også var Bjarnes
skyld - udtalelsen skabte en del moro.

Hvis der sker skade på materiel, eller der
bliver brugt for mange penge ect. Så plejer
Bjarne jo at få skylden.
Et andet af dagens højdepunkter var uddelingen af ”Schøllepokalen”. Alle ved, at
dette trofæ uddeles ikke til alle og enhver.
Her kræves virkelig en splendid indsats for

Medlem nr. 2 Thorkild  A. Kristensen hyldes og
hædres  med 60 års aktivt medlemsskab.
Thorkild er nu kommert i selskab med korifæer
som Kanolle, Poul Jørgensen, Hofman, Ajs og
Storebro.

klubben. Der var flere nominerede og en
enig bestyrelse pegede på Allan Pedersen
for den enestående indsats Allan har ydet
for Aalborg Roklub gennem mange år. Vi
kender alle Allans indsats som materialeforvalter, kasserer i bestyrelsen, ferielangture til
Tolo, varetagelsen af fællesroning , kontakt
til DFfR`s ronetværk i Nordjylland og meget
mere. Der var stående applaus til Allan fra
hele forsamlingen.
Den officielle del af den vellykkede 134. fødselsdagsfrokost sluttede med afsyngning af
klubsangen: ”Vi har en splendid ro-klub”,
efter fulgt af et trefoldigt leve for

Aalborg Roklub..!

Årets jubilarer
60år:
Thorkild A. Kristensen
55 år:
Hans Jensen
Jens Fauerholt Jensen
Per Nygaard
50 år:
Aage Nielsen
Jens Thomsen
30 år:
Leif Grønn Emerek
25 år:
Henning Andersen
Anders Gliese
20 år:
Michael Robdrup Rasmussen
Jens Jacob Hansen
15 år:
Carl Lynge
Heine Svarre
10 år:

Det ville have glæddet gamle Carl Schøllhammer, at det blev en rosvend som Allan, der blev
hædret med Schøllepokalen 2020.

Peter Simonsen
Ole Sloth Andersen
Erik Myrhøj
Svend Jørgen Carstensen
Torben Espelund

AALBORG ROKLUB
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Uniroerne bygger videre på deres
nystartede ”rengøringsfirma”
Tekst: Mark Kjeldgaard.

Som
de
morgenfriske
”mandag-morgen-roere”
måske har bemærket, har
der manglet to gæve herer klokken 7.00
i roklubben. Det ugentlige rengøringsarbejde,
som tidligere er blevet udført af et udefrakommende rengøringsfirma, er nemlig solgt
videre til uni-roerne. Pr. 1. juli har uniroerne
nemlig overtaget rengørings-tjansen, hvorfor
der ugentligt mellem mandag og onsdag tropper 5-6 uniroere op for at få roklubben til at
skinne.
Finansieringen af rengøringsarbejdet har
været støttet af Aalborg Kommune, hvilket
kommunen har indvilliget i fortsat at gøre,
således støtten nu går til uniroernes løn. Støtten går dog ikke i uniroernes egen lomme,
men derimod som et tillæg til den hungrende
kap-kasse, som bl.a. finansierer tilmelding til
regattaer rundt om i landet. Har man interesse
i at læse rengøringskontrakten mellem AR og
uniroerne, samt følge op på rengøringsarbej-

det, er der ophængt en samling af laminerede
papirer i bunden af opslagstavlen i opholdsstuen.
På et evalueringsmøde to måneder efter overtagelse af den ugentlige rengøringstjans, har
uniroerne øjnet mulighed for at udvikle sortimentet af rengøringstjenester. Ideen udsprang
efter en weekend med en forrygende 134 års
fødselsdag for roklubben, hvor uniroerne
mandag morgen mødte ind til et køkken som
må siges at have haft bedre dage. HER blev
der tænkt ud af boksen: ”Hvorfor tilbyder vi
ikke ekstraordinær rengøring i klubben?”.
På mødet blev det derfor vedtaget at udvide
”rengøringsfirmaet”, hvorfor man nu kan
booke uniroerne til at gøre rent efter fester og
andre arrangementer i roklubben. Disse tjente
penge ender i unikassen, hvorfra nyt materiel
og lign. finansieres.

Annonce:

Fik du så hatten passede og er du træt af at skulle gøre rent dagen der på?
Så tilbyder uniroerne rengøringsservice og du/I kan få lov at passe tømmermændene derhjemme.
Grundpris, inkluderer rengøring af køkken, toiletter og opholdsstuen: 1000 kr.
OBS! Grundprisen er eksklusiv afrydning af bordene i opholdsstuen,
dvs. service, dåser, flasker og lign. skal
fjernes fra bordene.
Ekstra omkostninger for afrydning i opholdsstuen: 300 kr.
Ekstra omkostninger ved håndtering af opkast
eller lign.: 500kr.
OBS! Hvis tæpper beskadiges i opholdsstuen, hyres eksternt
firma på lejers regning.

Kontakt: Mark Kjeldgaard, telefon 20769436 eller mail mark@kjeldgaard.de
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Tidligere formand i AR roede
Sjælland rundt
Tekst: Peter Laubek

Redaktionen har fra klubbens tidligere formand og ansvarshavende redaktør JensPeder Vium modtaget fortællingen om to
herlige oplevelser fra først i 60 erne, hvor
Jens-Peder roede i København. Jens der en
lang årrække har boet i et idyllisk stråtækt
hus i Gammel Skørping er nu flyttet ind til
Skørping. I flytterodet dukkede bl.a. disse ro
- minder op. På opfordring fra redaktionen
har Jens-Peder sendt ovenstående billede og
historie.

Billeder fra ungdommen vår
Jeg er nyligt flyttet, og det kan så være anledningen til at minder fra fortiden dukker op.
Så da Hanne og Peter Laubek dukkede op til
en kop kaffe, ville jeg lige dele et par af mine
ungdomsminder med dem.
Året var 1962, da 9 unge mænd fra Københavns Roklub med ungdomslederen Rudolf
Krag i spidsen besluttede sig for at ro rundt
om Sjælland. Jeg var kok på turen, der blev
på 517 km, idet vi roede ind i Isefjorden og
ad kystkanalen op gennem Lammefjorden.
Vi havde al medbragt konserves med rundt
og ingen af roerne havde tabt sig i vægt. Da
vi kom hjem talte vi om, at der var et løb i

gigotter for roere, der ikke tidligere havde
stillet op til en kaproning. DSR stod til at vide
pokalen til ejendom, så det syntes vi, at der
burde gøres noget ved. På billedet ses otteren
lægge fra bådebroen på Bagsværd Sø. Vi fik
opsnappet, at et par af DSR-roernes forældre
syntes vi var nogle ganske klejne fyre, så det
løb, ville DSR vinde, mente de. Men det kom
til at gå anderledes! Dels havde vi grundformen i orden efter turen rundt om Sjælland,
dels havde vi allieret os med en dygtig træner,
så teknisk var vi rigtig godt roende. Så resultatet blev, at vi vandt med det meste af en
længde. Jens Peter roede på toer pladsen.
Det er fantastisk oplevelse at opdage, hvordan
man efter de mange år stadig kan huske
navnene på dem, man roede med i ungdommens vår. Det er trods alt 58 år siden.

AALBORG ROKLUB

13

Holstebro Regatta
I weekenden den 8.-9. august blev der afholdt
Holstebro Regatta på vandkraftssøen.
Tekst og foto: Jannik Mose Skov

Det var første udendørs stævne i 2020, og første
gang at uniroerne for alvor fik lov at spille med
musklerne, siden nedlukningen af Danmark.
Optakten var en noget anden i år, da der har
været tradition for at uni-roerne har holdt træningslejr på søen, i ugen op til regattaen.
Traileren blev læsset og transporteret om fredagen, og foruden to singlescullere var det de store
både vi havde med; 4 firere uden styrmand og
2 ottere. Det skal nævnes at 3 af firerne var
træbåde, der i løbet af weekenden fik flotte ord
med på vejen af forbipasserende – Det var jo
ikke hver dag at de så fine nogle både.
Lørdag var der afgang for roerne, og ved ankomst i Holstebro begyndte tilrigning og afprøvning af bådene i frokostpausen.
Vandkraftsøen leverede ikke mindre end spejlblankt vand til alle 15 starter, hvor Aalborg

Vore fire gutter i dobbeltfireren Troels Danielsen, Simon Nygaard, Jonas Svane og Mark
Kjeldgaard giver den hele armen.

roklub stillede til start.
Om lørdagen var herrerne først i aktion i firere
og efterfølgende damerne i samme disciplin. I
begge løb havde vi to både der måtte tage til
takke med en sidsteplads og næst-sidsteplads.
Der var ikke meget tid at ærgre sig i, for under
en time efter første start, skulle både herrerne
og damerne til start i otter løbet. Her blev Aalborg Roklub igen slået af de andre mandskaber
i løbet.
Slutligt på dagen var der begynderløb i singlesculler hvor Aalborg Roklub havde to deltagere.
Simon Nygaard-Thomsen og Janne Sørensen
Böhlers gik under kategorien ’nybegyndere’ og
havde derfor muligheden for at vise deres værd.
Konkurrencen blev ikke ligefrem afgjort på mål-

Ottermandskabet med Jesper Thomsen, Lasse-Emil B. Nielsen, Simon Nygaard, Jannik Mose Skov,
Troels Danielsen, Jonas Svane, Søren Bagger, Mark Kjeldgaard og cox Martin Ask Klausholt Andersen
gør klar til start.
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foto, tværtimod, men hvis der kigges på tiderne
imellem herre- og dameløbet var det en snæver
sejr til Janne over Simon i den interne Aalborg
konkurrence.
Foruden uniroerne, var også Peter Christoffersen og Jens Brandt at finde på søen i denne
weekend, da de var til start i doublesculler for
masters.
På cheftrænerens ordre, og af hensyn til egen
sikkerhed, undlod uni-roerne at benytte omklædningsfaciliteter og muligheden for overnatning på teltpladsen ved søen. Derfor tog
nogle tilbage til Aalborg lørdag aften, og resten
overnattede ved nogle yderst gæstfrie forældre i
nærområdet.
Søndagen var i stor stil en gentagelse af lørdagen, der også bød på spejlblankt vand og temperaturer i nærheden af de 30 grader.

Eneste mærkværdige ændring i forhold til lørdagen, var at damerne havde fundet et ekstra
gear, og ydmygede herrerne i otter løbet, hvor
det ikke lykkedes herrerne at indhente det berettigede forspring som damerne fik.
Alt i alt en fin regatta, der samtidig var det første
udendørs regatta for en del af uni-roerne. Nu
må vi se om uni-roerne får mulighed at vise sit
værd til flere regattaer i år, da august og september er præget af en del aflysninger, som uniroerne havde udset sig. Om end ikke andet, er
der rig mulighed for at træne på Limfjorden og
vende tilbage endnu stærkere næste år.
Vores damefirer med Karen Frost, Stine Søndergaard, Janne Sørensen og Kim Tanja Hejselbak
Nørgaard i flot stil.

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 resultater, 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
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Trods regn i nakken indtages tarteletter og is
med godt humør!

Våde tarteletter
og fortyndede
drikkevarer
- men forrygende
humør!

Tekst: Kim
Tanja H.Nørgaard
Foto: Mark Kjeldgaard,
Anne Sofie Weltz og
Kim Tanja H. Nørgaard

Tirsdag d. 18/8 skulle turen endelig gå
mod Egholm hvor man kan finde de sagnomspundne kæmpe-tarteletter der serveres
på Restaurant Kronborg. Universitetsroerne
har fantaseret om indtagelse af Nordjyllands
største tartelet næsten siden Universitetsroningens oprindelse og nu skulle det altså
endelig være. Intet mindre end 18 universitetsroere ønskede at deltage i festmåltidet
bestående af sprøde kæmpe tarteletter fra
Othellobageren, stuvede hønseoverlår med
asparges og for sundhedens skyld: et grønt
islæt bestående af en rigelig persille-pyntning.
Alle deltagende tog desuden chancen og
tilvalgte den frie isbar med is fra Vebbestrup
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Mejeri, hjemmelavet guf, flødeboller og både
chokolade- og jordbærsauce.
Selskabets størrelse og solskinsoptimisme
baseret på det sommerlige vejr (hedebølge) i
dagene op til udflugten resulterede i udendørs
servering på bord-bænke-sæt under lyse parasoller som skærmede for den skarpe sol. Det
skulle dog vise sig, at Danmark netop denne
dag skulle rammes af skybrud over næsten
hele landet og der faldt intet mindre end 22
mm på 30 minutter i Aalborg – hvilket dog
var nådigt sluppet. Heldigvis var 22 mm ikke
nok til at vaske madglæden væk og da tarteletten var indtaget med stor velbehag satte
regnen heller ikke nogen stopper for utallige
ture ind på restauranten efter is.
Da maverne var fyldte, gik turen retur mod
Aalborg. Rejsen til Egholm var af nogle foretaget via færge, mens andre havde fordelt sig
i to inriggere og lagt til på sandstranden i
Kronborgbugten. At der faldt en betragtelig
mængde nedbør, medførte selvsagt en vis
mængde vand i bådene, hvilket lod til at gå
den ene styrmand, Simon Staal Nielsen, en
anelse på. Det var nemlig lykkedes ham at gå
tørskoet i land og den succes viste sig vanskeligt at genskabe på turen hjem igen…
universitetsroerne lyder hermed en fremragende anmeldelse af Restaurant Kronborg
og en direkte opfordring til at komme af sted
og få smagt den berømte tartelet hvis man
ikke allerede har haft denne fornøjelse. Velbekomme!

Kære
rokammerater
NU lancerer Aalborg Roklub

SPORTSRONING
til sine medlemmer.

Sportsroning er roning efter et veltilrettelagt træningsprogram (struktureret
træning), der udover roning også omfatter træning i ro-relaterede elementer
(romaskine, skiergometer, motionscykler
m.m.). Træningsprogrammet tilpasses
målgruppen.
Sportsroning afholdes 2 gange
ugentligt - mandag og torsdag begge dage kl. 18.30.

Nye flagstænger
Da de mange fødselsdagsgæster arriverede
til klubhuset den 29. august blev de mødt af
nye flagstænger, nymalede flagstangstøtter og
rensede fortovsfliser. Rigtigt gættet - det var
endnu en gang Michael Hermansen og hans
gæng fra Veteranotteren, der havde være på
spil, Foto: Roar Clausen

Vi klipper snoren til sportsroning mandag, den 24. august kl. 18.30.
Interesseret eller nysgerrig? Så mød op
på mandag i roklubben.
Vi ses i klubben.

Bestyrelsen

TANDLÆGE

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

Tlf. 98 12 11 10
info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk
AALBORG ROKLUB
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Top kaproere
på vej med
gener fra
AR medlemmer
Tekst: Frank R. Sørensen
Foto: Mette Bacher

Det er ikke kun på de hjemlige klubfronter
Aalborg Roklubs medlemmer sætter præg
på rosporten. Nogle af efterkommerne gør
sig bemærket på de nationale og internationale kaproningsbaner og er derved med til at
holde Aalborg Roklub i top på det nationale
verdenskort.
I juli måned lykkedes det at få afviklet en kaproningsregatta på Bagsværd Sø, med deltagelse af alle de roere der skulle kvalificere sig
til rolandsholdet og her deltog hele tre roere
med aner tilbage til Aalborg Roklub.
I dame dobbeltsculler stillede Caroline Munk
fra Roskilde op sammen med Sofie Hæk fra
Silkeborg Roklub, hvor hendes far, Morten
Hæk i dag er træner. Morten Hæk udfoldede
sine evner som en skrap og dygtig kaproer i
Aalborg Roklubs farver. Og Så har I sikkert
gættet det! Mortens far er en af klubbens
tidligere formænd, Søren Hæk, Sofies farfar, der residerede som formand i Aalborg
Roklub fra 1994 til 2000.
I dobbelt sculler for mænd var der også deltagelse af et nordjysk hold med aner til Aalborg Roklub. Her bestod mandskabet af
Haris Alagic´ fra Hadsund Roklub og Jacob
Brahe Møller fra Roklubben Ægir. Jacob er,
i al beskedenhed, medlemsbladets skrivende
medarbejders barnebarn og ikke nok med
det, så er Jacobs lillebror, Joachim Brahe
Møller også en af de barske roere der kommer til at præge kaproningen fremover. Desværre ikke i Aalborg Roklubs klubfarver.
Desværre har 2020 været præget af corona
epidemien, både internationalt og nationalt
med stort set aflysning af alle kaproninger.
Spildte kræfter? Nej, der kommer snart
et 2021, hvor der igen skal kæmpes om
medaljerne.
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Sofie Hæk, stroke, sammen med Caroline Munk
fra Roskilde..

Jacob Brahe Møller, stroke, sammen med Haris
Alagic`, vandt Søndagsregattaens sidste løb på
Bagsværd Sø den 19. juli.

Manden til venstre i åleskindsfrakken med pistolen er malermester Sigfred Hansen.
De øvrige modstandsfolk har vi ikke navne på.

Forespørgsel
fra USA
Tekst: Niels Erik Hofman
Foto:

I forbindelse med 75 året for Danmarks befrielse bragte Nordjyske søndag den 3. maj
en række artikler om besættelsen i deres
søndagstillæg. Her i blandt en artikel med
overskriften: ”Genkender du denne modstandsmand”.
Aftenen før modtog Bernhard og jeg en
mail fra vor gamle rokammerat Henrik
Vejlstrup i USA. Henrik følger nøje med i
hvad der foregår i roklubben og i Aalborg/
Danmark. Han havde set Nordjyske’s artikel på den elektroniske avis, og spurgte nu
os, om et af de billeder, som avisen bragte.
Er det ikke Sigfred Hansen til venstre på
billedet? Og det var det.!
Hvad Henrik ikke vidste var, at Sigfred
var min onkel, så derfor har jeg et familie
billede fra 1947 af Sigfred med familie. Og
det ses ganske tydeligt at det er samme person på begge billeder.
Det var Frihedsmuseet i København der
efterlyste oplysninger om personerne på de
bragte billeder. Endvidere var der angivet
en kontaktperson, hvis man havde oplysninger. Frihedsmuseet har en database over
modstandsfolk. Denne er frit tilgængelig på
web-adressen: Modstand.natmus.dk.
I denne database stod Sigfred Hansen med
meget få oplysninger: Stilling: Malermester,
bopæl: Ivar Huitfeldts gade , modstandsaktivitet: Logi vært. Samt en litteraturhenvisning til en bog af Ejvind Aagaard: ”En
dagdrivers bekendelser”.

Jeg har efter Henriks mail så været i dialog
med kontaktpersonen til Frihedsmuseet, så
nu er billedet samt Sigfreds fødselsdag og
dødsdag tilføjet på siden i databasen.
I bogen af Ejvind Aagaard (som var aktiv
sabotør i Aalborg) har han beskrevet, at da
han blev nødt til at gå under jorden, blev
han henvist til at bo hos Sigfred, som han
ikke kendte. Det skulle blot være få overnatninger, men det endte med at blive 24
gange, hvilket han efter krigen havde dårlig
samvittighed over. Han skriver i bogen, at
han var overbevist om, at Sigfred også var
modstandsmand, og havde noget kørende
i Aalborg Roklub. Men af sikkerhedsmæssige grunde talte de ikke om deres aktiviteter.
Jeg har nu talt med de tilbageværende
medlemmer af min familie om Sigfreds aktiviteter under besættelsen, men ingen
kender detaljer herom. Ikke engang Sigfreds datter Kirsten.
Sigfred vandt DM i letvægtsfirer i 1939, initiativtager til robladet i 1941, træner , bestyrelsesmedlem og som jeg husker det, altid
i stand til at sætte fut i en generalforsamling
eller en fødselsdagsfrokost.
AALBORG ROKLUB
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Fyraftensbajer !
I mange år var der tradition for at fredag eftermiddag efter fyraften, såmødtes så mødtes
“Eftermiddagsroerne“ i roklubben.
Traditionen eksisterer stadig, men det er tyndet ud i besætningen. På billedet ses klubbens
ældste aktive medlem Verner Pedersen (Meterologen), Ole Kristensen (Morsingboen) og
Povl Wendt (Pottemesteren), der nyder enfyraftensbajer inden de går i bad.
Verner Pedersen

GAR fejrer
85 års jubilæum
med en jubilæums- og
efterårsfest
Fredag 13. november 2020
Så kære GAR medlemmer, sæt X allerede NU ved denne dato og få festtøjet
fundet frem. Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet med tilrettelæggelsen af menu,
underholdning med mere.
Når festprogrammet er klar, vil det blive
publiceret her i medlemsbladet og tilgå
samtlige GAR medlemmer pr. mail samt
ved ophængning i klubhuset.
Og så håber vi ikke, Corona epidemien
denne gang lægger hindringer i vejen for
en god GAR fest.

Frederik og Anna på
besøg

Frank R. Sørensen
Formand for GAR

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

Peter Plenge 5. september
Steen Villadsen 21- oktober
40 år:

Morten Holst 26. oktober
Frederik med hustruen Anna aflægger klubben besøg og Ole Engen sørger for godt
selskab og veltillavet klubkaffe. Frederik, der
for år tilbage var særdeles aktiv i klubben er i
embeds medfør flyttet til den jyske hovedstad.
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30 år:

Gorm Rasmussen 27. august

- vi si’r tillykke

Steen
Villadsen
75 år
El-presidente alias Steen Villadsen har den
21. oktober gennemlevet trekvart århundred
og er stadig fit for fight. Gennem de næsten
30 år Steen har været aktiv i Aalborg Roklub,
har han på mange forskellige områder varetaget betydningsfulde arbejdsopgaver i klubbens tjeneste. Nævnes skal især jobbet som
medredaktør af klubbens fornemme 125
års jubilæumsskrift, der udkom i 2011 og
Steen`s mangeårige indsats som lay out
redaktør ved fremstillingen af klubbens flotte
medlemsblad. Bestyrelsen har ligeledes haft
glæde af Steen`s kreative evner og erfaringer
på bogtrykområdet. Blandt andet også for
sin store indsats, sammen med bogtrykker
Svend Johansen, at føre medlemsbladet fra
sortekunsten til et festligt,læseværdigt klubblad i alle regnbuens farver, modtog Steen
Aalborg Roklubs æres-tegn sidste år, hvor det
var planen, at der skulle nye kræfter til i robladets redaktion. Et par velvillige og velskrivende unge roere tilbød at tilføre robladet en
ny og tidssvarende redaktionel linie. Desværre
indtraf der uventede omstændigheder for de
unge mennesker, så det gamle redaktionsteam
måtte i arbejdstøjet igen. Derfor har vi stadig glæde af Steen`s opfindsomme lay out i
medlemsbladet og vi andre i redaktionen har
fortsat glæde af Steen`s til tider sorte ” Bladnegerhumor”.
Team Torsdag har gennem årene haft en
række valgte formænd. For år tilbage lykkedes
det Steen at blive kåret som leder af Team
Torsdag. Denne kåring medførte titlen El
Presidente. En titel, der medfører ret vide
beføjelser - således at Team Torsdag fungerer
under en form for demokratur. Det er således
reelt umuligt, at fjerne Steen fra topposten
imod hans vilje. Team Torsdags originale
logo, der også er kreeret af Steen, med teksten: ”Hjælp vi synker”, symboliserer meget
godt ånden i TT.
Stort tillykke med de 75 år med ønsket om at

året endnu byder på mange tirsdage og torsdage på fjorden i selskab med vores elegante
delfinven, der trofast følger os fra det gamle
værft i øst og til vest for Jernbanebroen. Vi
ser frem til de næste fem år med dejlige fælles
oplevelser såvel til søs som på land.
Rokammeraterne i Team Torsdag

Doktor Kølle
fylder 30
Uni-afdelingens styrke strateg fyldte 30 den 27. august. Gorm har siden
sin, efter eget udsagn, uforglemmelige indsats i det første universitetsløb mod UCN
i 2013, været en af grundpillerne på Uniholdet. Dette har bla. været igennem hans
arbejdet som Yankees Næstkommanderende
og evige modstykke i kampen mellem “Til
døden roning” og “Teknik-roning”. Gorm,
med sin store passion for lange (ene)taler,
har her glimret med mangt en gennemgang
af afviklingens essens og dødløftets generelt
positive indvirkning på alt i livet (som i ALT
hvis man spørg Gorm). Men Gorm har mellem disse forelæsninger fundet tid til både at
få stablet en PhD på benene (altså en rigtig
PhD og ikke “Pensionist hele Dagen”) samtidigt med, at han har brugt et utal af timer på
at opbygge store lår og svulstige overarme på
Uniafdelingens til tider skravlede kroppe.
Så i dagens anledning kipper Uni-afdelingen
med årene og tager nogle ekstra dybe squats
til ære for styrke-doktoren (og gav ham en ordentlig omgang peber, da han endnu ikke har
lavet det ultimative lunge overfor kæresten).
Med kærlighed og høje knæløft
Uni-afdelingen
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g at siden sommer paradiset Vestre Fjordpark (friluftsbadet) åbnede i åbnede i 2017
har det på de varme sommerdage knebet for
klubbens unge løver, at holde balancen og
kadencen i båden ved synet af alle de rappe
ryler, der poserer langs svømmebadet.

g at det har altid været god skik i Norden,

at sikre mænd, der har ydet en ekstraordinær
indsats et godt eftermæle! ”Fæ dør, frænder
dør - selv dør man til sidst. Men eftermælet
aldrig dør, hvor det er velvundet.”
g at denne gamle nordiske skik har været
videreført i generationer i Aalborg Roklub.
Tænk blot på sølvskjoldene, kobberrelieffet med K. Christensen, mindetavlen over
frihedskæmperen Ole Olsen, trofæerne, fotografierne og pokalerne i hallen, navnene på
bådene i bådhallen, hæderstavlerne på 1. sal
o.s.v.
g at Niels Erik Hofmans indlæg side 19 vidner om, at denne ædle skik stadig lever i bedste velgående!
g at den sidste inrigger vi havde i AR med
faste tolle var MS, der i 1948 blev døbt
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af klubbens æresmedlem konsul Magnus
Müller. Båden , der blev bygget af bådbygger
Karl Poulsen, Løgstør, og kostede 70.000 kr.
fik navnet MS efterklubbens to konsuler og
æresmedlemmer vinhandler Magnus Mûller
og konsul Im. Stuhr (RafD) og stifter af Aalborg Værft. I Søren Hæk`s regeringstid (1994
- 2000) blev båden sendt på værft for at blive
restaureret, men ved en fejltagelse kom den
retur med bevægelige åregange, så var det
slut med at smøre gams (oksetalg) på årenes
læderklampe. På billedet fra 1958 med Hans
Worm, ses M.S. i baggrunden.
g at Kim Cornelia fik til opgave at opdatere
AR’s Universitetsronings hjemmeside. I den
forbindelse blev alle gamle links gennemgået.
Det gjaldt også linket til European Universities Championship 2015. En forbavset Kim
kunne konstatere at nu kunne man opleve
russisk pornografi. Betryggende at Bjarne
havde sat Kim pä opgaven. Linket blev øjeblikkeligt slettet. Tænk hvis unge eller endnu
værre gamle rosvende havde forvildet sig ind
pä siden! Det er nok ham Putin, der står bag.
g at byens legendariske og forhåndværende
chef for AaKKC Ernst Trillingsgaard for 50
år siden roede 2 er i et roprojekt, der blev
kaldt “Borgmester - roning mod bilmave“.
Formålet var at skaffe penge til nyt klubhus til
Holstebro Roklub. Bemærk på det historiske
billede, at inriggeren er med faste åretolle og
årene er med læderklamp. (avisfoto)

SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS
Klinik for implantater og kæbekirurgi

Kirurgi med empati
Vi tilbyder også operationer i fuld narkose
n Akut tider og kort ventetid
n
n

Vi er specialister i kæbekirurgi med fokus på især implantater,
rodspidsoperationer og fjernelse af vanskelige visdomstænder.
Vi råder over 3D skanner til udvidet diagnostik før operation eller
ved udredning af smerter i kæben/kæbeled.

www.specialtandlaegernebudolfi.dk
Vesterbro 54, 2. sal . Aalborg / Telefon 73 70 76 96
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El-Service
Nørresundby
Sundsholmen 39
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 9632 6000

Hurtig udrykning * Topkvalificeret
mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller

Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og
installation * Gratis rådgivning

Airport
Aarhus:
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus
Tlf. +45 8610 6655

Landingslys * Docking system * Fjernstyring
og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler

Højteknologisk avancerede løsninger*
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted

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

Trafikstyring

Glostrup:

Entreprise

Fabriksparken 56
DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

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

El-Tavler

Specialdesign af alle typer tavler * Serieproduktion * Integreret med Automation
Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, ElService, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

Husk Standerstrygningen 31. oktober
Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

