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ROBLADET
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. 

FORSIDE:
Svend (Bog) Christensen 
(tv.) og Flemming Due 
Nielsen (th.) har netop 
fået overrakt nålen for 
50 års medlemsskab i 
Aalborg Roklub, af klub-
bens formand Karsten 
Holt (midt).

Husk standerstrygning ! 

lørdag d. 29. oktober kl. 9 

med fælles morgenmad

BESTYRELSEN:  Bestyrelsen@aalborgroklub.dk
Formanden 
har ordet
Af  Karsten Holt

Sæson #136 synger på sidste 
vers og de sidste aktiviteter – herunder stand-
erstrygningen 2022 nærmer sig. Vi kan stadig 
glædes meget over, at klubbens fødselsdag 
nummer 136 blev afholdt på bedste vis – med 
stor deltagelse og med festligt forløb. TAK 
for deltagelsen, indsatsen og alle oplevelserne 
sammen med alle de dejlige rokammerater, 
der gav den fuld gas med sang og bægerklang.

23 jubilarer, der spændte over 10 til 60 års 
medlemskab, blev behørigt fejret med klap-
salver og flotte jubilarnåle under fødselsdags-
frokosten. Niels Erik Hofman var årets jubilar 
med størst anciennitet og forestod indsamling 
af  en gave til roklubben. HOF overrakte den 
flotte jubilargave til undertegnede. Kæmpe 
tak for jubilargaven og indsatsen. Læs mere 
om fødselsdagen andetsteds i bladet.

Bestyrelsen har jo netop besluttet, at brugen 
af  vores sauna indstilles indtil videre, da vi 
må udvise samfundssind og undgå en mega-
regning for strømforbrug. Så.. vi må lide – 
forhåbentlig en kortere periode. Det betyder 
jo desværre (som det ser ud netop nu) at vor 
juletradition med julebadning og julesauna 
sikkert ikke aflyses – men må finde en anden 
form, da saunabesøget jo var en væsentlig 
del af  denne happening. Vi må folde vore 
små hænder og håbe på hjælp fra de højere 
magter.

Aalborgs 3 roklubber mødes jo jævnligt for 
dels at synkronisere hinanden dels for at tage 
fælles initiativer. Vi har netop været samlet og 
enedes om, at vi ønsker at give P-udfordring-
en endnu en skalle. Det er (stadig) tiltrængt og 
udsigten til at P-udfordringen løses på anden 
vis ligger langt ude i fremtiden. Derudover 
har vi i fællesskab fået OK for at låne 3 stk. 
LiteBoats i oktober måned. Se eventuelt ud-

valget via co-row.dk. Højtvandssikringen er 
naturligvis også et fælles anliggende. Det er 
meget glædeligt, at mange medlemmer har 
studeret materialet – enten i forhallen eller 
via hjemmesiden. Mange kommentarer er 
indløbet og det vidner om stor interesse for 
projektet og de fremtidige muligheder for 
roklubben. Vi har netop modtaget friske kom-
mentarer fra Thomas Birket-Smith – som er 
arkitekt hos Aalborg Kommunes Byudvikling 
og involveret i projektet. Læs mere andetsteds 
i robladet, hvor Lars Topp og Jens Skovgaard 
har udarbejdet en glimrende analyse af  det 
foreliggende projekt.

UNIroerne går en travl tid i møde. Medio 
oktober deltager man i DM og allerede ugen 
efter gælder det Copenhagen Harbour Race 
som er et sandt tilløbsstykke af  specielt ottere. 
Held og lykke til vore UNIroere.

Forude venter en standerstrygning og vinter-
aktiviteter. Vi afholder standerstrygning lør-
dag, den 29. oktober med fælles morgenbord 
kl. 09.00. Herefter tager vi en ”arbejdsfor-
middag” efter Slotsforvalterens anvisninger.

ARs Jazz- og Swingband er jo at finde første 
tirsdag i hver måned. Det gælder også novem-
ber og december. 

Pr. standerstrygning starter jo også den tra-
ditionelle bådklargøring. Jeg er sikker på, 
at programmet for denne aktivitet er under 
udarbejdelse og snart vil finde vej til klubbens 
udvalgte medlemmer.

Så hold øje med klubbens hjemmeside og 
mails – og mød op, når klubben kalder. 

Ro motion ER go’ motion – hele året.
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AKTIVITETS KALENDER 2022
OKTOBER

4. Jazz aften kl. 19.30
8. DM på Bagsværd (UNI-roerne)

15.-16. Copenhagen Harbour Race
29. Standerstrygning kl. 9

NOVEMBER
1. Jazz aften kl. 19.30

28. GAR Efterårsfest kl. 18.30

Jazz aften
Tirsdag den 1. november har vi atter 

fornøjelsen at lægge ører til vort herlige 
Bigband.

Det bliver en herlig aften !!

Der kan købes øl, vand og kaffe til yderst 
fordelagtige priser.

Vel mødt
Bestyrelsen

Kilometerstatistik
Aalborg Roklub
Kilometer        27.952
Gæste-km        3.215
Kilometer ialt  24.737
Antal roere        128
Gennemsnit  193.258
 
August måned har budt på en god 
periode og det ser ud til at der er ved 
at komme gang i noget roning igen. 
Det er også måneden med fødsels-
dagsfrokost, hvilket traditionen tro 
får nogle udenbys medlemmer til at 
komme til byen og samtidig ro en 
tur med gamle rokammerater. Allan 
Pedersen har stadig føringen helt 
for sig selv med 1920 km, nærmeste 
forfølger er på 1082 km.
 
Vh. Jens Brandt

Til  G A Rs  medlemmer

Indbydelse 
til den traditionsrige 

GAR Efterårsfest
Aalborg Roklubs festlokale på første sal

Fredag den 28. oktober 2022 kl. 18.30

Tilmelding: På opslag i Aalborg Roklub eller 
telefon/SMS 29 24 90 77 

eller mail franksor@stofanet.dk

Tilmeldingen er bindende og princippet, først til mølle, først malet, er gældende. 
Seneste tilmelding fredag den  20. oktober 2022

Vi starter med et stykke med sild, derefter en lækker tapas-anretning med 
efterfølgende kaffe. Efter maden spiller klubbens Swing og Jazz band op 

med munter musik, hvor det er tilladt at svinge træbenet.

Så glæd Jer til en hyggelig aften i gode venners selskab.

Pris: Kun kr. 200,- pr. person

Program:
Kl. 18.30 Velkomst

Kl. 18.40 Oplæg til aftenens spisning
Kl. 18.50 Spisning samt kaffe

Senere dans og hyggeligt samvær til tonerne fra AR Jazz & Swing Band
Kl. 24.00 Musikken stopper

G A R nåle sælges denne aften for kun kr. 100,- pr. stk
          Der sælges vin, øl, snaps og vand til de sædvanlige venlige priser

Bestyrelsen

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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Aalborg vandt atter guldet hjemAalborg vandt atter guldet hjem
Foto: Camilla F. D. Madsen. Fra venstre ses Tobias E. 
B. Nielsen, Troels D. Danielsen, Lærke K. Petersen, 
Sina Brandt og Camilla F. D. Madsen. 

Tekst: Tobias Emil Buch Nielsen
Foto: Camilla F. D. Madsen og DFfR

Den 3. september tog 5 UNI-roere; Lærke Pe-
tersen (styrmand), Troels Danielsen (4), Sina 
Brandt (3) Tobias Nielsen (2), Camilla Mad-
sen (1), samt Bjarne Pedersen til Middelfart 
for at forsvare klubbens ære ved DM i coastal 
roning i disciplinen mix 4x+. 

Konkurrencer i coastal roning er et relativt 
nyt fænomen, og opbakningen er stadig be-
grænset ved disse regattaer. Aalborg Roklub 
har dog konsekvent bakket op omkring 
denne anderledes og meget fysiskudfordrende 
bådtype. Klubben har været repræsenteret 
ved DM i coastel alle år siden klubbens første 
deltagelse i 2016. 

Costal roning er som regel dramatisk, idet 
der bliver roet i høje bølger og stærk vind. 
Det er, som der bliver sagt i UNI-roning, en 
rigtig vikinge-disciplin, og også dette løb blev 
ikke foruden drama. Under opvarmningen 
til løbet blev der øvet starter og vendinger. I 
en af  disse starter blev Troels’s bagbordsåre 
fanget af  en bølge, og åren blev skubbet ind 
under båden, hvorved den knækkede under 
det store tryk. 

Bådens resterende tre besætningsmedlem-

mer måtte her-
efter ro båden ind 
til kysten, hvor 
Bjarne stod klar 
med en reserveåre. 
Løbet blev skudt i 
gang med en lille 
forsinkelse, og 
trods den uhelds-
svangre start lyk-

Foto: DFfR. Vinderholdet ses her på podiet, stolte af 
deres præstation. 

kedes det de fem UNI-roere at tage guld med 
hjem til Aalborg Roklub.

Hej,

Jeg har læst På Kanten af  Fjord og By - er Jens 
Skovgaard mon søn af  en tidligere eftermidd-
agsroer fra S.K. Sørensen - Vagn Skovgaard?

Jeg må tage hatten af  for initiativet som er 
indeholdt i På Kanten af  Fjord og By. Som 
det nævnes i forslaget er det på grund af  den 
stigende vandstand. Årsagen til den stigende 
vandstand er ophedningen overalt i verden.

En tordensky som ses herunder på vores him-
melstrøg i medio September er simplethen 
uhørt.

Man må forudsige at hedebølgerne i Europa, 
Kina og USA i sommer vil gentage sig igen til 
næste år og i den nærmeste fremtid.

Det vil forårsage at isen vil smelte endnu hur-
tigere i polarområderne hvilket vil gøre På 
Kanten af  Fjord og By projektet nødvendigt.
Der er imidlertid et problem med projektet - 
ingen parkering på Søsports Vej! Der er sim-
plethen unacceptable!

Hvis man bor i Visse, Gammel Hasseris eller 
Vodskov - hvordan kan man komme i roklub-
ben?

Man er nødt til at lave parkering muligt i 
nærheden af  Søsportsvej - for medlemmer af  
roklubberne - mulgvis med bricks!

Projektet På Kanten af  Fjord og By er dog 
kun en midertidligt løsning - roklubberne må 
finde higher ground før eller siden - hvilket vil 
være vanskeligt.

Med mange hilsener

Henrik Vejlstrup
Haglbyger der ser ud som om sne i medio 
September er ligeså uhørt. 

Orkaner i Atlanterhavet dannes på højde med 
Puerto Rico. Den næstsidste orkan, Earl, blev 
dannet langt længere mod nord i Atlanter-
havet - det var muligt fordi den usædvanlige 
høje vandtemperatur.

I Stillehavet fortsatte en tyfon mod nord - or-
kaner og tyfoner dør normalt ud når de når 
det køligere vand mod nord- på grund af  den 
høje vandtemperatur ramte denne tyfon vest-
kysten af  Alaska og forårsagdede store overs-
vømmelser.

På Kanten af  Fjord og By
Endnu en artikel fra vores udsendte agent i USA
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Aalborg Roklubs fødselsdag nummer 136 
blev fejret på bedste vis. Nok var programmet 
– som traditionen byder – kendt af  de fleste – 
men indholdet… !!! Denne fødselsdagsfrokost 
havde også sine overraskelser i ærmet. 

Bestyrelsen havde jo bebudet, at forplejning 
og drikkevarer den ganske dag var ad libitum 
og på husets regning. Om det var udsigten til 
gratis føde eller det ganske enkelt var det altid 
store behov for et festligt samvær med rokam-
meraterne skal være usagt. 

på bølgen blå for at skabe ekstra appetit til 
menuen, der ventede os – Helstegt pattegris. 
(Her må vi jo erkende, at de tidligere anvendte 
menuer – Skipperlabskovs og/eller Forloren 
skild-padde har fået en alvorligt konkurrent. 
Mon ikke, at disse menuer har været nydt for 
sidste gang til en fødselsdagsfrokost ?)

Programmet indeholdt kanindåb, der jo altid 
er ganske sjovt og spændende at overvære – 
for dem der ikke skal døbes forstås. Men ak 
og ve. Årets kaniner havde lugtet lunten og 
hørt historierne fra tidlige kanindåbs afhold-
else – og var flygtet over hals og hoved sydpå 
ud over kommunegrænsen.

Meeen – døbes... det skal man. Så mon ikke 
Kong Neptun med følge pludselig dukker op 
og døber i vildskab ???

22 jubilarer, der spændte over 10 til 60 års 
medlemskab, skulle fejres så det kunne høres 
vidt om-kring -  med klapsalver og flotte ju-
bilarnåle Niels Erik Hofman var årets jubilar 
med størst anciennitet og forestod indsamling 
af  en gave til roklubben. HOF overrakte den 
flotte jubilargave til formanden. Kæmpe tak 
for gaven og indsatsen.

Den veltilberedte helstegte pattegris blev sat 
til livs med mange skålhævninger. Alle var 
spændte på det store øjeblik hvor Schølle-
pokalen skulle overrækkes. Allerede ved mor-
genbordet var det jo annonceret, at Schølle-
pokalen ville blive overrakt til en særdeles 
værdig modtager. Schøllepokalen uddeles jo 
til et medlem eller en gruppe af  medlemmer, 
der har ydet en ekstraordinær indsats for det 
rokammeratlige samvær over en lang periode.

Bifaldet ville da heller ingen ende tage, da 
årets prismodtager blev offentliggjort – ARs 
Jazz og Swingband. Det er en fuldt fortjent 
hæder, at bandet dermed indskrev sig i klub-
bens historie som yderst værdige Schøllepoka-
lmodtagere. Kæmpe tillykke med hæderen. 
Se en yderligere omtale af  hæderen andetst-
eds i bladet.

Klubsangen blev afsunget så det gjaldede og 
et trefoldigt hurra for roklubben afsluttede en 
dejlig festlig dag. 

Festligt, Folkeligt og FornøjeligtFestligt, Folkeligt og Fornøjeligt

Fakta var, at omkring 50 medlemmer valgte 
at tilbringe en herlig lørdag i roklubben. Og 
de fik hvad de kom for – og mange rosende 
ord er sidenhen modtaget fra begejstrede 
deltagere.

Vejrguderne tilsmilede os og efter et dejligt 
morgenbord var der mange, der begav sig ud 

Svend (Bog) Christensen (tv.) og Flemming Due Nielsen 
(th.) har netop fået overrakt nålen for 50 års medlems-
skab i Aalborg Roklub, af klubbens formand Karsten 
Holt (midt).

Den gode mad som klubbens medlemmer kunne gå om 
bord i.

Svend  Jørgen Carstensen til venstre og Bent (Bog) 
Christensen modtager, på AR Jazz & Swing Band’s 
vegne, Schøllepokalen.

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

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

Garanti for kvalitet

Aalborg Roklub ønsker 
tillykke til 2022 jubilarerne:

60 år
Niels Erik Hofman
Niels E. Pedersen

50 år
Bent Christensen
Flemming Due

45 år
Erik Skov Nielsen
Poul Erik Trolle

40 år
William Doelle

35 år
Henrik A. Sørensen
John Fjelsted Larsen

Jørgen Hyhne

30 år
Hans Futtrup

20 år
Jens Jacob Eschen

Ole Kjeld Kristensen

15 år
Frits Ploug Nielsen

Allan Pedersen
Bjørn Haman Jensen

Finn Jensen

10 år
Jens Bøgh Vinther

Erik Margon
Kjeld Lund
Peter Jessen
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og prøves. En næsten ny Swift, der passede 
til vores vægt – det kunne ikke være bedre. 
I forhold til det vi ror i til dagligt, var det et 
kæmpe løft.

Det er ikke hver dag, Peter og jeg konkur-
rerer ved en international regatta. For at det 
kan være en international regatta under det 
internationale roforbund, skal der min. være 
8 udenlandske deltagere. Men da Belarus og 
Rusland åbenbart ikke var inviteret, så var det 
heldigt, at Peter og  jeg havde valgt at tage 

turen til Trakai, for der i alt 8 udenlandske 
deltagere/hold, endda en fra Elfenbensky-
sten. Lørdag var så race-day. Vi skulle ro sidst 
på dagen, så formiddagen blev brugt på en 
gåtur ud omkring det historiske slot, der ligger 
på en ø i søen lige ud for mål området. En stor 
del af  dagen blev dog tilbragt på værelset med 
aircondition pga. varmen. 

Tekst og foto: Jens Brandt

Tilbage i 0’erne roede den litauiske roer 
Mantas Marcinkevicius i Aalborg Roklub, i 
forbindelse med sine studier på Aalborg Uni-
versitet. Mantas roede på klubbens 8gp hold 
og deltog også i Copenhagen Harbour Race 
og andre kaproninger for Aalborg Roklub. Vi 
er en del i klubben, der har holdt kontakten til 
Mantas efter, han rejste hjem igen.

I foråret 2022, blev jeg kontaktet af  Mantas, 
der inviterede os til at ro ved Amber Oars In-
ternational Regatta 2022 – 60 års jubilæums 
regatta - 24.-26. juni 2022, i Trakai uden for 
Vilnius. Vi skulle bare rejse til Lithauen, så 
ville resten af  turen være arrangeret for os. 
Peter og jeg valgte af  flyve fra Bil-
lund, da vi så kunne flyve direkte 

til Vilnius med Ryan Air. Det er ikke hver dag, 
man bliver fornemt transporteret i en minibus 
med olympiske ringe på siden, men sådan var 
det i Vilnius. Rundtur og forplejning i Vilnius 
inden turen gik til rocenteret i Trakai, ca 25 
km. fra Vilnius.

Rocenteret i Trakai indeholder værelsesfaci-
liteter og cafeteria oven på bådhallerne. Ud-
vendigt trænger bygningen til en kærlig hånd, 
men alt fungerer. Ok værelse med eget bad, 
tv og aircondition. Det sidste skulle vise sig 
at være en rigtig god ting, da der var ca. 30 
gra-ders varme og næsten ingen vind. Første 
dag i Trakai skulle vores lånte båd fin- justeres 

Amber Oars Amber Oars 
International RegattaInternational Regatta

Mantas’s firmabil og sightseeing i nationalpark 
i Vilnius.

Der er “kun” 30 grader, selv om den viser 33.

De sidste tag inden mål.

Efter testtur i lånt båd
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længde i starten. Vores ”yngste” konkurrenter 
fulgte meget godt med de første 3-400 m, 
hvorefter vi får dem grundigt sat, men vi skal 
også ro fra dem med min 17 sek., så vi kan 
kun trykke på, så meget vi kan. Vi kører så 
hårdt på, at der ikke er meget ekstra at skyde 
med i spurten på de sidste 250m.

Vi kommer i mål LANGT foran vores 
konkurenter – men vi ved ikke, om det er nok.
Men da vi bliver kaldt ind til præmiebroen af  
Mantas, der står i dommertårnet og har kom-
menteret hele løbet for publikum, så går det 
op for os, at vi har vundet løbet.Hvis det havde 
været til en dansk kaproning, ville vi bare 
skulle hurtigt op af  båden på med medaljen, 
og hvis det havde været stort, så også en lille 
fanfare. Sådan er det ikke i Trakai, her skal nr. 
1, 2 og 3 og have medaljer, og der skal tages 
officielle billeder, sammen med repræsent-
anter for det Litauiske roforbund. I målom-
rådet er der tribune til tilskuerne og telt med 
storskærm, hvor man kunne følge alle løbene 
fra start til mål. Så det er anderledes forhold, 
end vi er vant til ved de danske kaproninger.
Lørdag aften var der VIP fest for arrangøren, 
kendisser i det Litauiske romiljø, samt uden-
landske deltagere. På rocenterets store ter-
rasse havde de Litauiske masterroere deres 
egen fest, i en sådan grad at Mantas måtte 

ind og lukke festen ved midnatstid, da de for-
styrrede de noget yng-re roere, der skulle ud 
og ro stærkt igen om søndagen. Søndag var 
sightseeing dag, med besøg i roklubben inde i 
Vilnius, det Litauiske Olympiske kontor, samt 
en tur i et fantatisk naturområde tæt på Vil-
nius, inden turen gik til lufthavnen og hjem-
rejsen.

En kæmpe tak til Mantas og personerne i rocenteret, for 
deres utrolige gæstfrihed. 

Vi skulle møde tre andre hold, to fra Lithau-
en og et fra Letland. De andre hold havde en 
højere gennemsnitsalder end os, og der var 
fælles start, hvilket vil sige at handicaptiden 
som beregnes ud fra gennemsnitsalder, blev 
korrigeret i mål. Peter og jeg skulle slå vores 
konkurrenter med henholdsvis 17, 19 og 42 
sekunder. Hvis det skulle kunne lade sig gøre, 
skulle vi have et perfekt løb og helst lidt mod-
vind. Vi havde en let vind der kom skævt ind 
fra bagbord - ikke optimalt når der ikke er fast 
start. 

Sidevinden gjorde også, at vi startede med 
styrbord åre ude i bøjerne.Vi fik dog meget 
tæt på den perfekte start. Kom hurtigt ind på 
banen uden at ramme bøjer i starten. Vi sæt-
ter de nærmeste konkurrenter med over en 

Vilnius Roklub.

VIP-party.

Cafeteria og værelser ovenpå bådhallerne.

I målområdet var der opstillet telt med storskærm.

Medaljeoverrækkelse til nr. 1, 2 og 3. Fra venstre Darius Raišutis (Lithuanian 
rowing federation board member responsible for coastal rowing), herefter Min-
daugas Griškonis (Lithuanian rowing federation president), Olympic silver medalist, multiple 
European champion.Længst til Højre: Saulius Ritter (Lit-
huanian rowing federation secretary general), Olympic 
silver medalist.
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Pokal til roklubbens Pokal til roklubbens Jazz & Swing Jazz & Swing 
Band for god takt og toneBand for god takt og tone

Tekst: Frank R. Sørensen

Og nej, det er ikke en Pokal pilsner Jazz & 
Swingbandet har modtaget denne gang, men 
derimod en af  Aalborg Roklubs to æresbevis-
ninger, Schøllepokalen, der pr. tradition ud-
deles ved årets fødselsdagsfrokost, i år lørdag 
den 27. august.

To af  bandets medlemmer, Bent (Bog) Chris-
tensen og Svend Jørgen Carstensen, fik den 
store ære at modtage pokalen og de fik blandt 
andet følgende ord med på vejen af  Aalborg 
Roklubs formand, Karsten Holt.

Årets hædring af  AR’s Jazz og Swingband 
lever til fulde op til Schøllepokalens fundats. 
Bandets besætningsmedlemmer har gen-
nem mange år, hver uge i øvelokalet og hver 
måned med koncertaften, år efter år, glædet 
roklubbens medlemmer og skabt et dejligt 
rokammeratligt samvær. At man tillige også 
bidrager ved andre aktiviteter af  social karak-
ter sætter hæderen i endnu et perspektiv.

Det handler ikke kun om ovennævnte store 
indsats, men tillige om det signal, der sendes 
til nye medlemmer, eller klubbens omverden i 
øvrigt. At man er i besiddelse af  et jazzband, 
det fortæller en del om roklubbens DNA. Det 
er en meget velfortjent kåring og hæder til 
AR’s Jazz & Swing Band. Formanden sluttede 
sin tale med et:

To glade og stolte musikere modtager, på AR Jazz & 
Swing Band’s vegne, Schøllepokalen. Det er Svend  
Jørgen Carstensen til venstre og Bent (Bog) Christens-
en, med pokalen. 

“ Stort rosportsligt tillykke.

Schøllepokalen, der uddeles ved fødsels-
dagsfrokosten i august måned, fokuserer 
på en ekstraordinær social indsats, der 
er lig med, det rokammeratlige samvær. 

At Schøllepokalen er udformet og frem-
stillet af  et tidligere medlem i Aalborg 
Roklub, sølvsmed Schølhammer, som 
hans svendestykke, gør denne hæders-

bevisning ganske ekstraordinær. 

Schøllepokalen har til formål, dels at 
synliggøre, dels at hædre et medlem eller 
en gruppe af  medlemmer, der har ydet 
en ekstraordinær indsats for Aalborg 

Roklub og roklubbens øvrige 
medlemmer. “

Et signal, der sendes til nye medlemmer, eller klubbens omverden i øvrigt.

Efter en 3 års pause pga. corona var det en-
delig tid til at genoptage turen til Hirsholm. 
Turen blev som sædvanligt planlagt af  Carl 
Emil, der heldigvis aldrig har kunnet glemme 
sin gamle roklub, Frederikshavns Roklub, 
hvor han stadig er et skattet medlem.

Vi var syv roere fra Aalbnorg roklub, Erling, 
Heine, Kaj Erik, Carl Lynge, Carl Emil, 
Henning og undertegnede. Leif  havde meldt 
afbud pga sygdom i nærmeste familie. Held-
igvis kunnne Frederikshavns Roklub mønstre 
vores sædvanlige guider Finn og John samt en 
nyindkaldt roer Jens.

Kl. 0915 var vi på vandet, vi havde aftalt kl. 
0900, men det er ualmindeligt flot når det er 
formiddagsroerne, vi roede ud fra Frederik-
shavns Roklub i to fireårs indriggere. Carl 
Emil havde simpelthen valgt den helt rigtige 
dag solen skinnede fra en skyfri himmel og 
der var havblik, ude på havet kunne kunne 

vi se bunden på flere meters dybde. Vi roede 
stille og roligt mod Hirsholm, ingen vind in-
gen strøm dejlgt varmt vi nød turen og efter 
en lille time stod vi på Hirsholm. 

Straks efter ankomsten bænkede vi os ved et 
bord og indtog den medbragte morgenkaffe 
med rundstykker og en lillle en til, dette var 
for flere roere tiltrængt, idet de ikke havde 
taget noget hjemmefra. Igen Igen havde 
Carl Emil haft en usædvanligt heldig hånd 
mht planlægning af  turen. Det forholder sig 
sådan, at der ikke længere bor mennesker på 
øen, men netop denne dag var der en opsyns-

Formiddagsroernes tur til Hirsholmen den 11/8Formiddagsroernes tur til Hirsholmen den 11/8
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mand til stede for at ordne forskellige ting, og 
når han var på øen, var der adgang til fyrtår-
net. De fleste af  os tog en tur i tårnet, der er 
27 meter højt og bygget i 1887 af  granitsten 
fra Hirsholmene. Der er 105 trin til toppen og 
de sidste trin er udsædvanligt stejle, så lunger 
og hjerte kommer rigtligt på arbejde når man 
skulle op i tårnet, hvorfra der er en udsædvan-
lig smuk udsigt mod den danske østkyst, man 
kan også tydeligt se til Læsø.

Hirsholmene Kirke er beliggende på Hirs-
holm og den er bygget i 1641 og er absolut 
et besøg værd. Man skal være opmærkom, at 
se efter kirken, for den ligner de andre huse 
på øen da kirken intet tårn har, dog er der et 
lille trækors og døren. Klokkestablen er nem-
lig placeret på en plads i nærheden af  kirken.

Inden i kirken kan man se de gamle bænke, 
nogen siger oprindelige, de er ikke bygget til 
vores størelser, idet de er meget små og sædet 
meget smalt, de må ha’ været meget mindre 
dengang. Et sted i kirken er der dog en høj 
stol, hvorfra man kan se ud af  vinduet. Det 
var lodsens plads, han skullle nemlig holde øje 
med, om der kom skibe, der skulle bruge en 
lods til vejen sydover. 

Lodseriet var en ikke uvænsentlig intægt den-
gang. Efter vi havde daffet rundt på øen et 
par timer var det tid for at komme hjemover, 
hjemturen var mindst ligeså skøn som udrejs-
en, da vejret ikke havde forandret sig.

Hjemme i klubben fik vi rengjort bådene og 
ind i halllen med dem og efter dejligt bad, 
var det tid til frokost. Og igen igen igen Carl 
Emil er en meget heldig mand, for mens vi 
andre var på Hirsholm, så havde Carl Emils 
søde hustru, Jette, kreeret en fantastisk frokost 
til os, sild, lækkkert pålæg, lun mørbrad bøf  
i lækker sovs og til slut ost, hertil vand, øl og 
snaps. 

Jeg tog rigeligt af  det hele for jeg var både 
sulten og tørstig, og jeg havde også været hel-
dig at få en plads i Kaj Eriks bil hjemover.

Stor Tak til Carl Emil og Jette for en rigtig 
dejlig dag, vi kommer helt sikkert også næste 
gang i kalder.

Thorkild

Aalborg Kommune har udpeget Arkitektfir-
maet C.F. Møller som vinderen af  arkitekt-
konkurrencen om Klimasikring af  havneom-
rådet i Vestbyen. Vinderforslaget indeholder 
mange fine idéer til forskønnelse af  området 
for at skabe et rekreativt, bynært område. 
Samtidig har man dog fastholdt fokus på at 
de mange sejlsportsaktiviteter skal have gode 
betingelser, da de betragtes som vigtige for at 
bevare områdets særkende.

I begrundelsen for valget udtaler rådmand for 
By- og Landskabsforvaltningen Jan Nymark 
Thaysen: “C.F. Møller har vundet på grund 
af  deres nytænkende og spændende løsning 
på klimatilpasningsudfordringen, og fordi de 
i særlig grad har formået at imødekomme de 
ønsker, som kommunen, beboerne og områ-
dets brugere har givet udtryk for. Forslaget 
har derudover et stærkt fokus på at fastholde 
Vestbyens særlige kvaliteter, blandt andet dens 
mangfoldighed og nærhed til både fjord og by 

- et fokus som vi har vægtet meget højt.” Hav-
neområdet i Vestbyen omfatter hele stræk-
ningen fra Jernbanebroen i øst til og med 
Skudehavnen i vest, samt de bagvedliggende 
parker og veje langs Peder Skrams Gade. Der 
er således tale om et både stort og diversifi-
ceret område, som især er karakteriseret ved 
de mange søsportsklubber og de forskellige 
erhverv på området.

Projektet er derfor også både omfattende 
og komplekst, da der skal mange forskellige 
tiltag til for at skabe en klimasikring, som kan 
fremtidssikre området uden at det går ud over 
tilgængeligheden og de kvaliteter og særpræg, 
der kendetegner et maritimt miljø, og som 
også i fremtiden bevarer sin attraktion.

I det projekt for højvandsikring af  bådklub-
berne på Søsportsvej, som Aalborg Kom-
mune fik udarbejdet i 2021 opererede man 
med en forhøjelse til kote 1,9 ved at erstatte 

Vinderprojekt for klimasikring af 
Vestbyens havneområde er udpeget
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det eksisterende bolværk med et dige gen-
nem de fem bådklubbers gårdområder. På 
diget skulle der være offentlig adgang, hvilket 
gav anledning til megen modstand fra klub-
bernes side. Desuden ville det beværliggøre 
transport af  både, når de skulle op over diget, 
og endelig ville udsynet til vandet fra gårdom-
råderne blive reduceret.

I sidste ende indså politikerne i By- og Land-
skabsudvalget, at idéen om offentlig adgang 
var en dårlig idé, og tog den ud af  projektet, 
men fastholdt diget. Da projektet blev sendt 
i udbuddet viste det sig at blive langt dyrere 
end forventet, hvorefter det helt blev skrin-
lagt, og i stedet udskrev man så en arkitekt-
konkurrence om klimasikring af  hele Vestby-
ens havneområde.

C.F. Møller og deres samarbejdspartnere har 
tilsyneladende fundet et Columbusæg i deres 
løsning af  de fremtidige klimamæssige ud-
fordringer. I stedet for at anlægge et dige i kote 
1,9 gennem klubbernes gårdområder, foreslår 
de nemlig at højvandsikre kajområderne ved 
at udskifte de eksisterende bolværk med nye 
bolværk i kote 1,6, og anlægge diger i kote 3,0 
i det bagvedliggende parkområde.

Dermed bevares bådklubbernes adgang til 
fjorden, samtidig med at der højvandsikres 
imod de forventede havstigninger mange år 
frem, og det bagvedliggende byområde sikres 
effektivt i forudseelig fremtid.

Anlæg af  diger i parkområdet giver samti-
dig mulighed for at skabe et mere varieret og 
spændende område til glæde for de mange 
borgere, der besøger parkområdet.

Bådklubberne vil fortsat have direkte adgang 
til vandet gennem porte, som kan spærres i 
vintermånederne, hvor der typisk opstår 
storme, der presser vandet op i gårdom-
råderne, og nogle gange også oversvømmer 
klubbernes stueetager. De eksisterende flyde-
broer kan umiddelbart genanvendes.

Langs det meste af  kajområdet er der vist 
bolværk i form af  betonspuns, men på en 
del af  Aalborg Roklubs område og Aalborg 
Dameroklubs område er der vist en stensæt-
ning, som er valgt for at bryde forløbet. Netop 
stensætningen har Dameroklubben tidligere 
påpeget som et problem, fordi man risikerer 
skader på bådene ved påsejling.

Det skal dog understreges, at man ikke har lagt 
sig fast på den endelige udformning af  klub-
bernes kajområder. Man har som eksempel 
arbejdet med de forslag som Søspejderne og 
Ægir kom med i.f.m. det tidligere projekt. For 
Søspejderne var det især vigtigt, at de fortsat 
kan bruge kajområdet til jollesejlads og under-
visning, og at de kan føre tilsyn med bådene 
fra gårdområdet. For Ægirs vedkommende 
har man bevaret den langsgående slingers, 
og placeret en bådkran til følgefartøjer o.l., 
ligesom der er planlagt et tværgående dræn til 
afvanding af  gårdområdet.

I projektet lægges der vægt på at projektet 
gennemføres i samarbejde med alle fem båd-
klubber, idet eksemplerne med Søspejderne 
og Ægir har vist, at de enkelte klubber har 
forskellige behov. Man har altså ikke lagt sig 
fast på udformningen, men naturligvis er det 
vigtigt at de enkelte klubber forbereder sig in-
den dialogen med kommunen om løsningen, 
hvis klubbernes behov skal tilgodeses.

Et nyskabende element er, at der skabes uhin-
dret adgang mellem klubbernes gårdarealer. 
Udover at det visuelle indtryk fra fjordsiden 
ændres, forventes det at øge den sociale kon-
takt mellem klubberne.

Søsportsvej planlægges til biltrafik uden park-
ering, og ud for dameroklubben anlægges 
et klubtorv. I den østlige ende anlægges der 
en strandeng. Bådehavnsvej lukkes, hvorfor 
adgang til Søsportsvej skal ske fra Peder Sk-
rams Gade. I det hele taget er der lagt vægt 
på at tilgodese cyklende og gående i området 
på bekostning af  bilerne. Parkering vil blive 

henvist til afgrænsede områder i yderkanten 
af  området, og antallet af  p-pladser reduc-
eres, og på Søsportsvej fjernes muligheden for 
parkering helt. Man nævner dog, at det frem-
tidige parkeringsbehov kan blive udfordret, 
og lægger derfor også her op til dialog med 
interessenterne.

Bådklubbernes område er med i den første 
etape, der foreslås gennemført. Projektleder 
Thomas Birket-Smith, Aalborg Kommune 
oplyser, at der desværre ikke blev afsat midler 
til projektet i det netop færdigforhandlede 
2023-budget. “Det betyder at der kommer en 
pause på ca. et år”, siger han, men tilføjer, “Vi 
er dog ved at søge en større pulje hos Kyst-

direktoratet - hvis vi får penge derfra, kan vi 
måske komme i gang tidligere. Vi håber….”.

Om selve projektet understreger Thomas 
Birket-Smith, at der er tale om et visionspro-
jekt, som skal bearbejdes under hensyntagen 
til teknik, økonomi og funktionalitet i samar-
bejde med de relevante brugere, “Så det bliv-
er en lang proces”.

Omvendt er man jo underlagt et vist pres, 
både fordi klimaforandringerne udfordrer 
havneområdet, og især fordi den eksisterende 
betonspuns trænger til udskiftning.

Lars Topp og Jens Skovgaard



20 21AALBORG ROKLUB AALBORG ROKLUB

versitetsroning blev lands-kendt da Aalborg 
Roklub kom i finalen i kampen om Dan-
skernes Idrætspris. Karsten havde forberedt 
en TV tale på 30 sekunder, hvis vi vandt. Des-
værre blev vi slået med et mulehår på stregen.

Karstens sociale egenskaber og kvikke be-
mærkninger har ofte været forløsende i sa-
marbejdet med Dansk Forening for Ros-
port, SIFA, Aalborg Kommune og de øvrige 
foreninger på Søsportsvej, altid til gavn for 
Aalborg Roklub. En af  de næste store ud-
fordringer bliver projektet med den nye høj-
vandssikring fra Jernbanebroen og vestpå 
forbi søsportsklubberne. Et projekt, der i al-
lerhøjeste grad berører Aalborg Roklub og 
kræver en aktiv og årvågen bestyrelse. Lige-
ledes er spørgsmålet om genetablering af  en 
ungdomsafdeling en af  de fremtidige opgaver, 
der skal arbejdes med.

Karsten har været heldig at have en fast 
stok af  engagerede og fremsynede rosvende, 
der har varetaget den mangfoldighed af  ud-
fordringer og opgaver som formanden mere 
eller mindre involveres i.

En stor tak til Karstens familie, der har vist 
tolerance og givet Karsten frihed til at vare-
tage opgaven som formand for Aalborg 
Roklub. Karsten har nu nået ” Støvets År ”, 
men vi forventer Karsten stadig er fit for fight 
i tiden, der kommer. Der er tradition for, at 
Aalborg Roklubs formænd sidder længe. Vi 
haft formænd, der har varetaget posten i 25 
år – så mon ikke Karstens formandstid ræk-
ker langt ud i fremtiden.  

Stort tillykke med de 70 år, håber du holder 
” Velroet ” den 4. september og får tid til at 
nyde dagen med din familie.

På vegne af  Aalborg Roklub

Ulrik Saxager, næstformand
Peter Laubek

Mindeord
Helge Foss-Pedersen

En af  Aalborg Roklubs 
brave morgenroere, 
Helge Foss-Pedersen, sov 
stille ind, natten mellem 
fredag den 12. og lørdag 
den 13. august.

Helge Foss-Pedersen, 
der blev 85 år den 3. 

Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til neden-
nævnte medlemmer:

Finn Jensen 22. november
Allan Pedersen 29. november

Roar Clausen 16. september
Poul Dahl Fogh 30. september
Jens Chr. Binde Jensen 8. novembe

Karsten Holt 4. september

Anders Thomsen 1. september
Niels Østergaard 5. september
Steen Christiansen 12. september

Jens Jakob Hansen 13. december

Nora Zeitoun 21. september

RUNDE FØDSELSDAGE

- VI SI’R TILLYKKE

80 år:

75 år:

70 år:

Karsten Holt, 70 år!

Aalborg Roklubs for-
mand fylder 70 år 
søndag den 4. septem-
ber. Karsten Holt blev 
medlem af  roklubben i 
begyndelsen af  70’erne 
og har gennem de for-
løbne år været engageret 

i de fleste af  klubbens forskellige afdelinger. I 
1974 sad Karsten på klubbens senior firer, der 
hentede flere sejre ved de nationale regattaer. 

I 1975 overtog Karsten posten som ans-
varshavende redaktør for Aalborg Roklubs 

medlemsblad, en opgave han varetog knap 
en halv snes år. Karsten har siden med mel-
lemrum stået som ansvarshavende. Udover 
formandshvervet i Aalborg Roklub af  1886 er 
han i dag også ansvarshavende for Aalborgs 
ældste klubblad, der kontinuerligt er udkom-
met siden 1941. 

Ved generalforsamlingen i 2010 blev Karsten 
valgt som formand, klubbens vigtigste post, 
der i højeste grad kræver lederevner, empati, 
ansvarlighed, økonomisk indsigt, evne til at 
kommunikere, solidt lokalt netværk og ide-
rigdom, egenskaber som Karsten er i besid-
delse af. I en roformands kalender er en lang 
række faste årlige ledelsesmæssige opgaver 
der skal løses. Eksempelvis skal planlægges og 
gennemføres bestyrelsesmøder, standerhejs-
ninger, fødselsdagsarrangementer, kanindåb, 
standerstrygninger, vinteraktiviteter, medlem-
spleje og meget andet. Fremskaffes økonomi 
til vedligeholdelse af  klubhus og en omfat-
tende bådpark. 

I Karstens formandsperiode har Aalborg 
Roklub været igennem en række omstill-
inger. Der findes ingen ungdomsafdeling i 
dag, medlemsskaren består hovedsageligt af  
seniorer og universitetsstuderende. Det har 
selvfølgelig stillet helt andre krav til klubbens 
ledelse. Der kan således opremses en lang 
række udfordringer og succeser som Karsten i 
egenskab af  formand har været en del af. Her 
skal blot nævnes Projekt 25, hvor man sikrede 
klubbens fundament som seniorklub. 

Projekt 888 der blev starten på univer-
sitetsroning i Aalborg Roklub. Universitetsro-
erne har hjemført en række fornemme resul-
tater og mesterskaber i otterløb mod andre 
universiteter, i ergometerroning. I sidstnævnte 
sågar et verdensmesterskab. Vore univer-
sitetsroere, der ledes af  cheftræner Hvert år 
gennem den sidste halve snes år er Karsten 
og uniroerne fast inventar, når borgmesteren 
uddeler hæder til kommunens idrætsfolk, der 
har vundet mesterskaber. Projektet, med uni-

65 år:

35 år:

30 år:

juli i år, gjorde sit indtog i Aalborg Roklub i 
1981 og kunne derfor nyde den ære i 2021, at 
modtage Aalborg Roklubs 40 års jubilæums-
medalje.

Helge hørte til den faste skare af  rigtige 
morgenroere, der mødte kl. 06.00 og da han 
skulle være ud af  gammel præsteslægt, var 
han naturligvis ordførende ved den efterfølg-
ende morgenandagt. Her blev verdenssitu-
ationen vendt og Helge bidrog flittigt med sit 
gode humør og ramsaltede bemærkninger til 
diskussionerne.

Helge var også i mange år deltager på de leg-
endariske Silkeborg-langture og der fortælles 
stadig historier fra disse ture, der dengang  
virkelig havde format.

Helge var også i en årrække formand for 
GAR, hvor han ved de årlige generalforsam-
linger i høj grad var med til at markere GAR’s 
betydning for Aalborg Roklub. 

Hos morgenroerne vil vi savne Helge, hans 
gode humør og altid en kvik bemærkning 
samt hans gode kammeratskab.

Æret være Helges minde som Aalborgroer

Morgenroerne
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     ... at det er en kold tid vi lever i - NU uden 
sauna !!!

    ... at det bliver nemmere at holde hovedet 
kold !

    ... at det selvbestaltede udvalg, der står for 
restaureringen af  signalmasten står klar med 
en “ Varm Opgave “

    ... at det nu er tid til at skrabe og slibe flag-
masten

    ... at det bliver den helt store laksving-
ervinter, da der både skal lakeres signalmast 
og inriggere

    ... at materialeforvalteren af  samme årsag 
har givet sit humør en gang lak

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

Tusind tak for jeres bidrag til en vellykket 
tur til Hirsholmen.

En særlig tak til John, Finn og Jens for Jeres 
hjælpsomhed. 

Stor tak til Roklubbens nestor (Flemming 
Hansen) som altid er imødekommende og 
stiller materiel,  hus og både til rådighed for 
os. 

Det blev en god dag med meget fint rovejr.

Med roer hilsen 

Carl Emil

Kære rokammerater

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

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

SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS

Klinik for implantater og kæbekirurgi
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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.

Tilmeld dig standerstrygning 29. oktober !

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826


